
 
 

Formandens beretning 
Billedkunst-og Designlærerforeningen,  
2018/2019 
 
 

 
Bestyrelsens sammensætning i perioden 
Line Højgaard Porse: Formand 
Marie Hardgrib Madsen: Næstformand 
Elisabeth Østergaard: Kasserer 
Anne-Lise Schou 
Lise Vindel Pedersen 
Ole Nystrøm 
Gitte Rye Nielsen 
 
Bestyrelsens ansvars-og arbejdsområder er beskrevet i følgende link: http://kunstogdesign.net/om-
os/opgaver-og-ansvarsomraader-i-bestyrelsen/  
 
Bestyrelsen har afholdt tre møder i hhv. Aarhus og København, heraf et med deltagelse af 
fagkonsulent Bonnie Bay Andersen, som bestyrelsen har et stærkt og givtigt samarbejde med. 
Endvidere medvirker bestyrelsen i div. udvalg, så som Fagligt Forum (rådgivende organ for 
fagkonsulenten og dermed ministeriet), Pædagogisk Samarbejdsudvalg (samråd mellem alle faglige 
foreninger og GL), Vertikalt Samråd (arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Danmarks 
Billedkunstlærere, Billedkunst-og Designlærerforeningen og Foreningen af Læreruddannelsens 
Billedkunstlærere). Derudover har bestyrelsen indgået i årets FIP-kursus, ligesom bestyrelsen 
varetager arbejdet og udviklingen af Kørners Kunstkonkurrence (konkurrence for alle billedkunst-
og designelever i landet). 
 
Eksterne faste udvalg 
Pædagogisk Samråd:  
I Pædagogisk Samråd har der fortsat været fokus på reformimplementeringen, og derudover er 
karakterskalaen, taxameterreformen, elevfordeling osv. blevet debatteret. Derudover har vi i PS-regi 
stort fokus på at få skolerne rundt omkring til igen at anerkende det store arbejde, der ligger i det 
arbejde, der udføres i de faglige foreninger. I den forbindelse arbejde en gruppe i PS på at få 
formidlet ønsket til rektorforeningen og UVM. 
 
Vertikalt Samråd:  
I arbejdsgruppen har fokus over en årrække ligget på at få fødekæden sikret, og bl.a. er der blevet 
lagt et stort arbejde i at få mere billedkunst ind i folkeskolen, hvilket er lykkedes med indførelse af 



billedkunst i 6.klasse. Fra Billedkunst-og Designlærerforeningen håber vi på, at det på sigt vil være 
med til at give os endnu flere elever og dermed hold i billedkunst. 
 
Fagligt Forum:  
På mødet i Fagligt Forum var diskussionen af de digitale kompetencer i praksis i fokus, og emner 
som Computational Thinking, Produktion som pædagogisk praksis i en digital tid, Fremtidens 
Robot og Digital læringsteknologi blev præsenteret af en række forskellige fagpersoner. 
Efterfølgende mødtes billedkunst og designs faglige forum med henblik på at få uddybet fagenes 
vejledninger i forhold til undervisningen i digitale kompetencer. 
 
Kurser i skoleåret 18/19 – og udblik til næste år 
I skoleåret 18/19 har Billedkunst-og Designlærerforeningen udbudt følgende kurser: 

• Generalforsamling og kursus: At skabe en fortælling – med tape (på Nordatlantens Brygge i 
København) 

• Kursus: Byrumsdesign – i praksis, tirsdag d. 9. oktober 2018 (på Viborg Gymnasium & HF)  
• Fyraftensmøde: Symbolisme, formidling og faglig sparring, onsdag d. 24. oktober (på 

ARoS) 
• Kursus: At forfølge fænomenet at fejle, torsdag d. 8. november (på Museet for Samtidskunst 

i Roskilde) 
• Billeder uden for rammerne – på FIP 2019 
• Planlægning af Generalforsamling og kursus: At skabe kunst. Om de æstetiske og 

innovative arbejdsprocesser i billedkunst, 1. marts (på Spinderihallerne i Vejle) 
 
Næste skoleår vil vi have fokus på formgivningen i 3D, og vi udbyder hhv. et analogt og et digitalt 
formgivningskursus. Derudover udbyder vi et rejsekursus til Venedig og desforuden har vi et kursus 
med fokus på produkt-SRP/SSO/SOP i støbeskeen.  
 
Nyt materiale til HF-billedkunst: Billeder udenfor rammerne 
Skoleåret 18/19 blev også året, hvor et udvalg i Billedkunst- og Designlærerforeningen fik udviklet 
og udgivet et nyt anvendelses-og praksisorienteret undervisningsmateriale til billedkunst på HF. Vi 
præsenterede materialet på FIP, og det er vores fornemmelse, at materialet er blevet modtaget godt 
– og vi håber således, at mange af jer vil benytte jer af praksisnære øvelser til alt fra tattoo, 
contouring, memes, billboards, vægmalerier osv.  
Undervisningsmaterialet er økonomisk støttet af UVM – og vi ved allerede nu, at vi kommer til at 
kunne søge en pulje hos UVM igen næste år. 
 
Logo til Billedkunst-og Designlærerforeningen 
I år fylder Billedkunst-og Designlærerforeningen 50 år – og det har vi i bestyrelsen valgt at markere 
på forskellige måder. En af måderne har været udviklingen af et logo til foreningen, og efter en 
længere proces med indspark fra diverse arkitekter og grafikere både i og uden for bestyrelsen, har 
vi nu budt foreningens nye logo velkommen, som nu findes på både vores hjemmeside, facebook-
side og medlemskort. 



Vi har ønsket et logo, der var kort, simpelt men grafisk interessant. Logoet skulle symbolisere 
proces og have en praksis såvel som en digital dimension, der viser spændvidden i vores fag.  
 
Kørners Kunstkonkurrence 2019 
I samarbejde med fagkonsulenten, Vejle Kunstmuseum, Kastrupgårdsamlingen og John Kørner, 
arrangerer foreningen igen i år Kørners Kunstkonkurrence. Konkurrencen går ganske kort fortalt ud 
på, at vores billedkunst- og designelever kan deltage i konkurrencen, og dermed få mulighed for at 
udstille på hhv. Vejle Kunstmuseum og Kastrupgårdsamlingen. Vi håber rigtig meget, at mange af 
jer vil indtænke Kørners Kunstkonkurrence i planlægningen af skoleårets forløb, deltage i 
konkurrencen – og dermed være med til at vise resten af Danmark alt det, vores fantastiske fag kan. 
 
Temaet for årets konkurrence er PAPiR, deadline for indsendelse af værker er d. 12. april – og 
nærmere info om konkurrencen finder I på foreningens hjemmeside 
(http://kunstogdesign.net/2018/08/28/papir-og-koerners-kunstkonkurrence-2019-nu-for-baade-
billedkunst-og-designelever/), hvor I også finder et fyldestgørende ppt med referencer til kunstnere, 
der arbejder i og med papir.  
I anledningen af, at foreningen i år fylder 50 år, har vi desuden udsendt en udstillingsplakat til 
samtlige gymnasier i landet. Plakaten er designet af Kørner særligt til denne konkurrence. Der 
bliver således tale om udgivelse af et særeksemplar, som vi forestiller os, mange vil hænge op i 
deres faglokaler. I den forbindelse har vi også lavet en lille konkurrence på Facebook: Vis os jeres 
Kørner-plakat, som vi håber, at flere af jer vil deltage i. Vinderen trækkes, når dommerpanelet 
mødes i april. 
 
Medlemskommunikation 
I løbet af det seneste år har vi for alvor haft fokus på at opdatere og udvikle vores hjemmeside: Vi 
opdaterer løbende med nyheder om alt fra materialer til fag til nyt fra fagkonsulenten. Vi arbejder 
med at udvikle materialebanken endnu mere, så den bliver mere fleksibel ifht. deling af materialer. 
Indtil da håber vi på, at mange flere af jer vil være med til at dele jeres materiale, så vi kan få skabt 
en rigtig brugbar materialebank. I skoleåret 18/19 er det Ole Nygaard, Gitte Rye og Line Højgaard 
Porse, der har ansvar for materialebanken – så send endelig jeres bidrag til materialebanken ind til 
dem (gerne i pdf-format). Se mere her: http://kunstogdesign.net/materialebanken/.  
 
I forbindelse med oprettelsen af vores hjemmeside, har vi i bestyrelsen besluttet, at vi primært 
kommunikerer der. Derfor vil vi opfordre jer til at holde jer ajour med foreningens arbejde via 
hjemmesiden– særligt når det drejer sig om nyheder, kurser og materialer samt begivenheder og 
information af mere officiel karakter. Derudover forsøger vi også at få delt links til nyhederne på 
fb-siden. 
 
Ud over den digitale kommunikation har vi også foreningens medlemsblad, TEGN, der udkommer 
hvert år op til GF-kurset, og som dels har til formål at give indsigt i temaet, og dels har til formål at 
videre give informationer fra bestyrelsen, samarbejdspartnere osv. Vi vil gerne benytte lejligheden 
til at sige tak til Kaare W. Pedersen for hans mangeårige redaktørarbejde på Tegn samt til vores 



tidligere formand, Alf Teilgaard, for med kort varsel at træde til som midlertidig redaktør på 
magasinet.  
 
Efter en gentænkning af hjemmeside, facebookside og logo står gentænkningen af TEGN nu for 
døren i det kommende skoleår.  
 
Endelig er der, sædvanen tro, blevet udsendt et nyhedsbrev til alle medlemmer ved skoleårets start. 
Nyhedsbrevene findes desuden på hjemmesiden. 
 
Museumslisten og kode til materialebanken 
I Billedkunst-og Designlærerforeningen arbejder vi hele tiden på at forbedre forholdene for vores 
medlemmer – blandt andet ved skaffe nye samarbejdsaftaler til museumslisten hjem. I år har vi fået 
Fuglsang Kunstmuseum, Center for Papirkunst, Copenhagen Contemporary, Clay - 
Keramikmuseum og Utzon Center med på listen. Husk jeres medlemskort, når I skal på museer – og 
hjælp gerne museerne lidt på vej ved at minde dem om, at vi har fået nyt navn og logo i løbet af det 
sidste år, når I skal købe billet.  
Hvis I har forslag til museer og kunsthaller, I gerne vil have på listen, skal I endelig kontakte Marie 
Hardgrib. 
 
Fremtiden for foreningen 
Medlemsmæssigt er vi over 320 medlemmer, hvilket er markant flere, end vi har været længe. Vi 
får flere medlemmer hele tiden, og vi ser det som et billede på, at bestyrelsens arbejde med alt fra 
efteruddannelseskurser over kommunikation til medlemsfordele samt vores fantastiske samarbejde 
med fagkonsulenten er noget, medlemmerne kan bruge til noget i dagligdagen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På vegne af bestyrelsen for Billedkunst-og Designlærerforeningen 



Formand, Line Højgaard Porse  


