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Formandens beretning 

 

De sidste par år har i sandhed været anormale, og især også i forhold til 

foreningsarbejde over hele landet. Vi i Den faglige forening Håndværk og Design - 

Østjylland har bestemt også mærket udfordringerne, med smitteangst, 

forsamlingsforbud, og andre sundhedsmæssige krav og henstillinger som Corona 

pandemien har medført. 

Bortset for aflysning af nogle få kurser og de sidste års generalforsamlinger, har 

bestyrelsen dog manøvreret rigtigt flot igennem udfordringerne via online møder og 

passende mængde is i maven, og endda gennemført begge års sommerstævner, 

endda med rekordstort antal deltagere. 

 

Foreningens almindelige faglige kurser har været flot styret af bestyrelsens flittige 

kursuskoordinator, som har sørget for et alsidigt kursusudbud, afprøvning af nye 

lokaliteter og en fin afvikling trods udfordringerne.  

Vore årlige Sommer H&D-stævner er blevet en succes på landsplan og er lige nu 

foreningen største aktivitet, med deltagere fra hele landet og mange gengangere - 

det kan bestyrelsen godt være stolt af! Dette skyldes kun en ihærdig, innovativ og 

rettidig indsats fra hele bestyrelsen, men forventeligt jo især fra tovholderen på 

tilmeldings/økonomidelen og stævnelederen. Bestyrelsen har via særskilte 

sommerstævnemøder, hvert år brugt stævnedeltagernes evalueringer, og både 



bibeholdt, justeret og tænkt nyt i forhold til stævnernes faglige indhold, struktur og 

PR. Således er både PR-former, forplejning, tidspunkt og sted for stævne afviklingen 

på de to skoler i Favrskov, før og efter sommerferien, blevet afprøvet og evalueret.   

Derfor lander Sommerstævnet 2022 igen på Østervangsskolen i første uge af august, 

med et større forplejningsbudget og igen med fokus på den høje faglighed via et 

udbud på 9 workshops med landets bedste instruktører inden for H&D-området. 

Stor tak til bestyrelsen og Østervangsskolen for deres velvillighed og støtte! 

H&D-faget er nu et prøvefag i grundskolens afsluttende eksamen. Derfor har 

hovedforeningen via et valgfagsteam, lavet et landsdækkende kursus i afvikling af 

valgfagsprøven, som er gennemført af de 8 lokalforeninger. I denne vinter har vi 

afviklet hele fire kurser i Østjylland – hvorfor der fra hovedforeningen lyder en stor 

tak til bestyrelsen. Kurserne har været en succes, og vil helt sikkert vende tilbage i 

det nye kursusår. 

På de seneste sommerstævner har foreningen, i et samarbejde med Linå Aps. 

afprøvet flere tiltag for at gøre det nemmere for H&D-underviserne at give elever 

glæde og læring via trædrejning. Mange erfaringer er opnået med udvikling af  et 

kursussæt, og vi er godt på vej mod målet, som måske nås næste år.  

Af andre tiltag, som bestyrelsen har besluttet at arbejde på sideløbende med den 

daglige drift er to nye samarbejdspartnere, et med Den Gamle By i Aarhus og et 

andet i.f.t. den didaktiske brug af Marselisborg skovene i ”Vision Kongelunden”. 

Sidstnævnte kommer på baggrund af foreningens tidligere grøn-sløjd kurser og 

snitteevents på ”Ørnereden” i Marselisborg Skovene, som tænkes genoptaget, 

tættere på Aarhus’ offentlige transport, og på baggrund af den erfaring som 

medlemmer har fået omkring udeundervisning i Havreballe skov under Corona 

restriktionerne i foråret 2021. Derfor går foreningen ind i et samarbejde med en af 

Vision Kongelundens brugergrupper med sparring og faglig støtte, om udvikling af 

Kongelundens skovområder til didaktiske ophold og naturformidling. 

I det andet samarbejde med Den Gamle By i Aarhus, har foreningen været 

sparringspartnere på et udviklingsprojekt om hands-on og digital 

håndværksformidling til H&D-faget lokalt og landsdækkende. Her har vi også været 

bindeled til etablering af en afprøvningsgruppe af H&D-lærere til Museets 

kommende digitalformidling, besøgsforløb og udlånsmaterialer. 

Bestyrelsen håber på igen at få et tættere samarbejde med VIA-læreruddannelsen 

og de H&D-studerende, som i Coronaårene har været på et vågeblus.  

Et fælles Festuge arrangement for børn og forældre kunne være en oplagt 

samarbejdsplatform. 



 

Lokalforeningen har pr 1. januar 2022 en medlemsskare på 204 medlemmer – 

omtrent det samme som ved sidste afholdte GF i 2019 og er dermed fortsat landets 

anden største lokalforening. Men sat i perspektiv, vil det sige under et medlem pr. 

skole i landsdelen, til gengæld er der 588 følgere i vores lokale Facebookgruppe. 

Derfor skal der gøres en del fodarbejde i kommende år, for at få flere medlemmer 

og især for at få de H&D-studerende - ca. 110 fordelt over fire årgange - med i 

fagfællesskabet fra start, til erstatning for de store pensionsårgange der er for tiden. 

Dette mål og alt det før beskrevne, kan ikke foregå uden en fantastisk erfaren, 

arbejdsom og fuldtallig bestyrelse, som udover bestyrelsesmøderne, hvert år 

deltager på lokalforeningernes årsmøde på Fyn - 1000 tak for det, man kan ikke 

takke nok i en frivillig forening!  

Nu glæder vi os i bestyrelsen til med håndværket forrest, at se ind i fremtiden for 

faget med Sommerstævnets tema: ”klassiske teknikker og moderne teknologier”  

ikke som hinandens modsætninger, men nærmere som en undersøgelse af, hvordan 

de på allerbedste måde kan mødes i H&D-faget. 

Som formand kan jeg kun takke alle foreningens medlemmer og alle kursister, der 

har bidraget til den gode stemning ved foreningens virke og især for jeres 

utrættelige indsats for en god implementering af valgfaget og valgfagsprøven på 

jeres skoler! 

 

Med håb om at vor lokalforening fortsat må være et forum til inspiration, faglig 

opdatering, og kollegial sparring for alle H&D-lærere i det Østjyske, samt et fyrtårn 

for godt foreningsarbejde for H&D-faget. 
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