
2017/18; ÅRSBERETNING for Billedkunst- og designlærerforeningen 

Bestyrelsens sammensætning i perioden: 

Alf Gørup Theilgaard: Formand, medlem af Vertikalgruppen, Fagligt Forum & Pædagogisk Samråd, samt 
Læreplangruppe Billedkunst 

Line Højgaard Porse: Næstformand, kurser (herunder fagdidaktiske kurser), fyraftensmøder (syd, vest), 
hjemmeside, Facebook. 

Elisabeth Østergaard: Kasserer, rejsekurser 

Anne-Lise Schou:  Kurser, fyraftensmøder (nord) 

Lise Vindel Pedersen: Medlem af Vertikalgruppen, kurser 

Marie Hardgrib Madsen: Museumskontakt, Facebook, fyraftensmøder (øst) 
Mille Winther (Orlov, barsel)  

 

For uddybning af bestyrelsens ansvars- og arbejdsopgaver; følg linket: 

http://kunstogdesign.net/om-os/opgaver-og-ansvarsomraader-i-bestyrelsen/ 

 

Bestyrelsen har afholdt 5 møder (2 i Kbh. 1 i Asnæs, 1 i Aarhus & 1 i Aalborg); heraf 1 med deltagelse af 
fagkonsulent Bonnie Bay Andersen. Endvidere medvirker bestyrelsen i udvalg som Fagligt Forum (FF, 
tværgående arbejdsgruppe nedsat af fagkonsulenten), Pædagogisk Samråd (PS) (i GL-regi) og 
Vertikalgruppen (VG) (Arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Danmarks Billedkunstlærere, 
Gymnasiets lærere i Billedkunst & Design og Foreningen af Læreruddannelsens Billedkunstlærere). 
Endvidere arrangeres FiP-kurserne for vores fag i samarbejde mellem fagkonsulent og den faglige forening 

 

 

Ministerielt 

Gymnasiereformen blev virkelighed pr. 1/8 2017. Det har betydet, at bestyrelsens arbejde i indeværende 
periode har haft reformen som omdrejningspunkt for at sikre fagene Billedkunst og Design (inkl. det nye fag 
Arkitektur og Design) bedst mulige vilkår. Flere skoler har såkaldte ”turbohold”, der afslutter med eksamen i 
december, hvilket naturligvis kan medvirke til særlig skæv arbejdsbelastning. Dette problemfelt indgår i 
bestyrelsens arbejde i GL-regi.  

1/8 2017 tiltrådte Bonnie Bay Andersen som ny fagkonsulent for vore fag. Hertil er der blot at nævne, at vi i 
bestyrelsen er glade for at de senere års åbne struktur er fortsat, så vi oplever en særdeles konstruktiv og 
meget lydhør medvirken fra fagkonsulenten. Det lover bestemt godt for fremtiden.  

Et særligt nyt problemfelt drejer sig om undervisningskompetencen i relation til Design og arkitektur-faget. 
Her har vi som faglig forening forsøgt at undersøge mulighederne for, at Billedkunstlærerne kan kvalificeres 
uden at underkende designlærernes naturlige kompetencer. I relation hertil er det oplagt at henvise til 



fagkonsulentens tilsvarende overvejelser, der kan læses i tegn, nr. 1 2018 (Fagkonsulentens beretning). 
Som antydet er det et komplekst område. 

Som en naturlig konsekvens af nye Læreplaner, så er der på ministerielt niveau udarbejdet nye ”Faglige 
mindstekrav” for undervisere i vore fag. Også det er sket i et fint samarbejde og god dialog mellem 
bestyrelsen og fagkonsulenten. 

Faglig kommunikation  

Foreningens hjemmeside – www.kunstogdesign.net  - er her fra januar 2018 lanceret i en ny og mere 
brugervenlig udgave. Der er mange faciliteter og platforme koblet på. Tjek den endelig. Det er her, det sker! 
Bemærk blandt andet, at der nu også findes en materialebank. Adgang til denne kræver dog et brugerlogin 
med et password (sendes til foreningens medlemmer). Vi opfordrer alle medlemmer til at indsende 
materiale, så vi i en fart kan få opbygget en rigtig god materialebank. 

I indeværende periode er tegn som de seneste år udkommet med kun et nummer; det udkommer februar 
2018 og er delvist knyttet til temaet for årets generalforsamlingskursus. Som noget nyt vil de trykte numre af 
tegn efterfølgende gøres tilgængelige i pdf-format på hjemmesiden (via brugerlogin med password). 
Redaktøren af tegn er stadig Kaare Winkel Pedersen, der har sagt ja til at fortsætte, selv om han ikke er 
medlem af bestyrelsen. Vi er selvsagt glade for, at Kaare påtager sig redaktørjobbet.  

Andre meddelelser fra bestyrelsen er udsendt i nyhedsbreve pr. mail til alle medlemmer. 

 

Efteruddannelse 

Foreningen har i samarbejde med medlemmerne planlagt og udviklet et antal efteruddannelseskurser, blandt 
andet et meget velbesøgt kursus ”Kunstens Veje” afholdt på Marselisborg Gymnasium i december med 60 
deltagere. I marts blev der i forbindelse med 2017-generalforsamlingen afholdt et kursus i 3D-print, her 
deltog 33. Dette års udlandskursus til Biennalen i Venedig blev ligeledes afviklet med god 
medlemsdeltagelse; her deltog 17.  

Samlet set er kurserne afviklet med flot deltagelse, hvilket har bidraget til god økonomi for foreningens 
kursusvirksomhed, ligesom det har givet flere medlemmer. 

Blandt de nyere tiltag så har der været indbudt til flere ”Fyraftensmøder”. Flere i Aalborg på henholdsvis 
Utzon og Kunsten, og ligeledes i Aarhus og i Kolding (Aros & Trapholt). Ideen bag møderne er blandt andet 
at sikre nogle lokalt forankrede møder med mulighed for netværksetablering, samtidig med at der 
introduceres til kunstneriske aktiviteter på museer og lignende. Om Fyraftensmøderne er det vigtig at 
understrege, at det er et nyt koncept i foreningen, som videreudvikles i det kommende år. Men det er 
samtidigt vigtigt at henlede opmærksomheden på, at medlemsdeltagelsen skal øges i fald det på længere sigt 
skal give mening at afholde disse. 

Udviklingsprojekter 

Bestyrelsen (v. Elisabeth) søgte i november 2017 midler til udvikling af undervisningsmateriale til 
undervisningen af HF-elever i Billedkunst, og fik bevilget 50.000 fra Undervisningsministeriets til et projekt, 
der skal afvikles i løbet af 2018. Målet er at udvikle undervisningsmateriale til HF-eleverne med 
udgangspunkt i billeder og visuelle fænomener, der omgiver eleverne i det daglige. Materialet kommer til at 
ligge digitalt på hjemmesiden og EMUen. Line og Elisabeth er projektets koordinatorer.  

 



Eksterne faste udvalg 

PS har med udgangspunkt i reformimplementeringen og de fortsatte besparelser debatteret fagpolitiske 
emner. Som forum for de faglige foreninger er det helt afgørende at vi deltager her, da vi som en del af det 
politiske niveau i GL har mulighed for at synliggøre væsentlige problemstillinger set fra vores vinkel. 

VG - bestående af billedkunstlærere fra de faglige foreninger for folkeskolen, læreruddannelsen og gymnasiet 
samarbejder om forskellige profileringstiltag, der kan synliggøre Billedkunstfaget. På opfordring inviterede 
undervisningsminister Merete Riisager Vertikalgruppen til møde om Billedkunstfagets position og 
muligheder. Mødet blev afholdt i november og intentionerne var i hvert fald gode.  

FF er kommet i gang igen efter en dvaleperiode. Årets tema var digital dannelse. Ikke overraskende, men fint 
at kunne mødes med øvrige fag fra den kunstneriske fagrække. Det giver god mening. 

Fremtiden for foreningen 

Medlemsmæssigt er vi omkring 310 medlemmer, hvilket er markant flere end vi har været længe. Dejligt. 
Men som nævnt før; det er især i reformimplementeringstider med sparerunder af forskellig art afgørende, at 
vi står stærkt. Mød derfor op til generalforsamlingen fredag den 9/3 2018.  

Vel mødt på Nordatlantens Brygge! 

 

På vegne af bestyrelsen for Billedkunst- og designlærerforeningen 

Alf Gørup Theilgaard 

  

 


