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Bestyrelsens sammensætning i perioden 
Line Højgaard Porse: Formand 
Marie Hardgrib: Næstformand 
Ole Nystrøm: Kasserer 
Lise Yde: Medlemskoordinator 
Ane Charlotte Sølvsteen: Redaktør for TEGN  
Lise Vindel Pedersen 
Stine Gørup Sørensen 
Lærke Aarup (suppleant) 
Cecilie Bepler (suppleant) 
 
Bestyrelsens ansvars-og arbejdsområder er beskrevet i følgende link: http://kunstogdesign.net/om-
os/opgaver-og-ansvarsomraader-i-bestyrelsen/ 
 
Bestyrelsen har afholdt fire møder i alt i hhv. Aarhus og København. Et af møderne er afholdt sammen med 
fagkonsulent Bonnie Bay Andersen, som bestyrelsen fortsat har et stærkt, givtigt og udviklende 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) og div. ad hoc udvalg med fokus på tværfaglige samarbejder. 

Eksterne faste udvalg 
Fagligt Forum:  
Årets tema for Fagligt Forum var ’Globale kompetencer’ og dagen blev indledt med en paneldiskussion med 
spørgsmålet: Hvorfor og hvordan globale kompetencer indgår i gymnasiale uddannelser? Efterfølgende 
mødtes man i faggrupper, og i den kunstnerisk/æstetiske-faggruppe fik vi et fantastisk spændende oplæg af 



Thomas Binder, professor på Designskolen i Kolding. Oplægget tog udgangspunkt i, hvad der sker, når 
design tænker bæredygtighed, og Binder kom med forskellige eksempler på designere, der arbejder i 
bæredygtighedsfeltet, eksempelvis Martha von Guenther, der genbruger udstillingsbannere i 
modekollektioner eller Patricia Csobanczi, der lader menneske og natur møde i den spiselige by. Dagen 
afsluttedes med at genlæse vores læreplaner og undersøge, hvordan vi allerede intænker ’det globale’ i 
vores fag.  
 

Pædagogisk Samråd:  
I Pædagogisk Samråd har vi haft fokus på, hvad vi som foreninger kan gøre for at tiltrække og fastholde 
vores medlemmer, evaluering af gymnasiereformen, Erasmus+ og derudover arbejder vi fortsat på at 
synliggøre de faglige foreningers arbejde. Sidstnævnte har bl.a. mundet ud i artikler i Gymnasieskolen (se fx 
her: https://gymnasieskolen.dk/laerere-laegger-hundredvis-af-timers-frivilligt-arbejde-i-de-faglige-
foreninger) samt i udviklingen af en fælles pp-præsentation, som medlemmerne i de faglige foreninger 
præsenterer for deres rektorer på skolerne lokalet. Næste skridt er at holde oplæg for rektorerne på deres 
næste årsmøde. 

Efteruddannelseskurser i skoleåret 21/22 – og udblik til næste år 
I skoleåret 21/22 har Billedkunst-og Designlærerforeningen haft tematisk fokus på VERDENSBLIK og har 
udbudt følgende kurser:  

• Marts 2021:  FIP/GF-kursus: Æstetik og Udtryk – i samarbejde med   
  Clay Keramikmuseum og keramiker Helene Thing, Middelfart/Fredericia  
  (afholdt virtuelt) 

• August 2021: Kørners Kunstkonkurrence 2021 og lærerkursus, Kastrup 
• November 2021: Kroppen i rummet – i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus  

  (NEW AARCH), Aarhus 
• Marts 2022: FIP/GF-kursus: VERDENSBLIK – i samarbejde med Vejle   

  Kunstmuseum og videokunstner Tore Hallas 
• April 2022: Hvor de vilde ting er – i samarbejde med fotokunstner   

  Linda Hansen, Aarhus 
 
På kursuskontoen har vi stadig overskud, hvilket gør, at vi har investeret mere i eksterne oplægsholdere, 
samarbejdspartnere, internatkurser osv. i forbindelse med foreningens kurser. På samme tid giver det os 
også mulighed for at holde prisen nede på kurserne i håbet om, at flere medlemmer så får lov at komme 
afsted – og forhåbentligt flere gange om året.  
 

Næste skoleår vil vi arbejde ud fra temaet ”Bæredygtighed”, og vi har pt. følgende kurser i 
støbeskeen. Vær dog obs på, at det endelige kursusprogram først udsendes til maj: 
 

• August 2022: Kørners Kunstkonkurrence 2022 og lærerkursus, Kastrup 
• Oktober 2022: Kursus i samarbejde med Designskolen Kolding –   

  fokus på bæredygtighed 
• November 2022: Rejsekursus: Biennalen, Venedig 
• Marts 2023: FIP/GF-kursus – tema: Bæredygtighed 



• April 2023: Grøn arkitektur – i samarbejde med Jonas Wolter,   
  der udgiver ny undervisningsbog 

Kørners Kunstkonkurrence 2022 
Siden 2018 har vi i samarbejde med fagkonsulenten, Vejle Kunstmuseum, Kastrupgårdsamlingen og John 
Kørner arrangeret Kørners Kunstkonkurrence. Og den succes gentager vi selvsagt i år.  
 
I sidste skoleår modtog vi ca. 730 værker til bedømmelse. Værkerne stammede fra 50 forskellige hold 
fordelt på 26 forskellige skoler, og ud af de 730 værker blev 33 udvalgt til udstilling på hhv. Vejle 
Kunstmuseum og Kastrupgårdsamlingen. På trods af diverse Coronarestriktioner afholdt vi to flotte 
ferniseringer: Fra Vejle Kunstmuseum livestreamede vi og på Kastrupgårdsamlingen var det muligt at 
mødes fysisk og desuden at afholde lærerkursus om det kommende års tema. Livestreamningen fra Vejle 
Kunstmuseum kan opleves eller genses her: http://kunstogdesign.net/2021/04/29/fernisering-paa-
koerners-kunstkonkurrence-2021-paa-vejle-kunstmuseum/.  
 
Deadline for indsendelse af værker til deltagelse i dette års Kørners Kunstkonkurrence med temaet 
”NATURLIGVIS” ligger før Generalforsamlingen, nemlig den 25.2.22 – men vi håber, at rigtig mange af jer 
har deltaget med jeres elever. Kørners Kunstkonkurrence går ganske kort fortalt ud på, at vores billedkunst- 
og designelever kan deltage i konkurrencen under årets tema, og dermed få mulighed for at udstille på hhv. 
Vejle Kunstmuseum og Kastrupgårdsamlingen. I kan læse mere om dette års ferniseringer og lærerkurser 
her: http://kunstogdesign.net/koerners-kunstkonkurrence-2022/  
 
Sædvanen tro har vi igen i år udsendt en udstillingsplakat til samtlige gymnasier i landet. Plakaten er 
designet af Kørner særligt til denne konkurrence. Der er således igen tale om udgivelse af et særeksemplar, 
som vi forestiller os, mange vil hænge op i faglokalerne. 

TEGN 
TEGN er vores foreningens flotte medlemsblad, der udkommer hvert år op til GF-kurset. Temaet for TEGN 
er det samme tema, som for foreningens kurser, og i år er temaet altså: Verdensblik. Opbygningen af TEGN 
er altid tredelt i følgende overskrifter: Tema, Nyt om faget, Det didaktiske hjørne. 

Medlemskommunikation 
Medlemskoordinator: 
I bestyrelsen har vi i år valgt at adskille kassererrollen fra medlemskommunikationen. Det betyder, at Lise 
Yde er ny medlemskoordinator, og har således ansvaret for den formelle del af medlemsplejen: 
Kontingentopkrævning, registrering af kontingentopkrævning, opdatering af medlemsliste, kommunikation 
omkring medlemskab og endelig organisering og udsendelse af vores medlemskort. Det er altså Lise, I skal 
kontakte, hvis I har spørgsmål til alt fra kode til materialebanken over indmeldelse til betaling af 
kontingent. I samme ombæring en venlig påmindelse om at betale medlemsskabet i december, når 
kontingentopkrævningen sendes ud – det vil lette medlemskoordinatorens arbejde væsentligt.  
 



Hjemmesiden, Facebook og materialebank 
Når der sker nyt i foreningen eller der er nyt om vores fag, kommer nyheden ud på hjemmesiden: 
www.kunstogdesign.net. Hold også øje med hjemmesiden for nyt om kurser, materialer og begivenheder. 
Derudover forsøger vi også at få delt links til nyhederne på fb-siden. 
 
Foreningens facebookside: https://www.facebook.com/groups/178203068865693 er efterhånden blevet et 
godt sted for spørgsmål og deling af materialer og idéer – og masser af forslag til både klassiske og 
innovative SRP/SSOere. Tak til alle jer, der gør vores gruppe dynamisk. Send i øvrigt gerne materialer til 
deling på materialebanken til Ole Nygaard og Line Højgaard Porse, som har ansvaret for materialebanken. 
En stor tak skal lyde til alle jer, der allerede har indsendt materiale til deling. 

Nye tiltag 
I bestyrelsen forsøger vi at være med til at skabe netværk for vores medlemmer. I år har vi været med til at 
samle undervisere i Visual Arts på IB på en særlig Facebook-side: Visual Arts IB Danmark, ligesom vi har 
oprettet en side med en oversigt over grundbøger i vores fag: http://kunstogdesign.net/liste-over-
grundbogsmaterialer-i-fagene/. Desuden har vi taget hul på et samarbejde med Designskolen Kolding, som 
har henvendt sig til os for bl.a. at udvikle kurser sammen. Vi er meget glade for samarbejdet. 
 

Fremtiden for foreningen 
Medlemsmæssigt er vi i skrivende stund omkring 270 medlemmer, hvilket er godt for en lille forening som 
vores. Vi håber, at bestyrelsens arbejde med alt fra efteruddannelseskurser over TEGN til kommunikation 
og medlemsfordele samt vores fantastiske samarbejde med fagkonsulenten er noget, I som medlemmer 
kan bruge til noget i dagligdagen. Ris og ros modtager vi altid gerne - kontakt os her: 
http://kunstogdesign.net/om-os/bestyrelsen/  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

På vegne af bestyrelsen for Billedkunst-og Designlærerforeningen  

 


