
SOM MEDLEM AF DANMARKS BILLEDKUNSTLÆRERE
får du tilsendt 4 numre af “Billedpædagogisk Tidsskrift” årligt,
samt rabat eller gratis adgang til mange kunstmuseer over
hele landet med dit medlemskort i hånden.
Du kan desuden deltage i alle foreningens kurser over hele
landet til medlemspris. 
Se det samlede kursusudbud på:
www.danmarksbilledkunstlaerere.dk
Hold dig opdateret på Kreds 8´s side om vores kurser.

NYE MEDLEMMER TILMELDER SIG PÅ
www.danmarksbilledkunstlaerere.dk
Husk at skrive kreds 8.
Kontingent:
Medlem: 450 kr.
Par medlemmer: 550 kr.
Pensionister: 350 kr.
Studerende: 200 kr. 

DANMARKS BILLEDKUNSTLÆRERE er en faglig forening
for billedkunstundervisere i skoler og institutioner.
Foreningen er baseret på frivilligt arbejde. 
Københavns Tegnelærerforening er kreds 8 i foreningen 
Danmarks Billedkunstlærere, som er landsdækkende og 
består af 9 kredse.
Foreningens formål er bl.a. at udbrede viden om og forståelse
for billedkunstfagets betydning i og uden for folkeskolen, samt
arrangere kurser for billedkunstlærere. 
Københavns Tegnelærerforening (kreds 8)
arrangerer normalt 2-3 kurser årligt, samt evt. foredrag og den
årlige generalforsamling.

Danmarks Billedkunstlærere
Københavns Tegnelærerforening  

Kursusprogram 2018-2019

TILMELDING OG BETALING TIL KURSERNE
Tilmeldingsfrist: se under de enkelte kurser
Tilmelding til: Annette Preisler på e-mail: 
preislerberthelin@gmail.com
Kursusbeløb indbetales til konto:
reg.nr. 1551 konto nr.: 0005483239
Husk at angive dit navn ved pengeoverførslen, så vi ved,
hvem der har betalt.
Din plads på kurset er først gyldig, når pengene er betalt.

PÅ ALLE KURSER er undervisning, redskaber og 
materialer, samt et lettere måltid med vin og postevand 
inkluderet i kursusprisen.

SÆT KRYDS i kalenderen den 26. og 27. april 2019
Landsforeningen Danmarks Billedkunstlærere afholder
konference om billedkunst i skolen i april på Dalum
Landbrugsskole i Odense.
Hold øje med invitation til konferencen i Billedpædagogisk
Tidsskrift og på facebooksiden Danmarks Billedkunstlærere
Landsforeningen. Det bliver en konference med spændende
foredrag, workshops og oplæg om faget som prøvefag. 

HUSK BILLEDKUNSTENS DAG 13. MARTS 2019
Billedkunstens dag fik vokseværk i 2018. I år 2019 satser vi
på, at flere skoler i kreds 8 deltager. I januar udsendes det 4.
inspirations-katalog til samtlige skoler i hele landet. HUSK - 
at spørge på skolens kontor, om de har modtaget kataloget,
eller tjek på foreningens hjemmeside www:danmarksbilled-
kunstlaerere.dk. Meld dig til vores Kick Off møde den 3.ok-
tober 2018, der handler om inspiration til og planlægning af
Billedkunstens Dag. Se mere andet sted i programmet.

GENERALFORSAMLING

Københavns Tegnelærerforening, kreds 8 i Danmarks 
Billedkunstlærere, afholder den årlige generalforsamling. 
Tid:   Torsdag den 8. november 2018 Kl. 17.30 - 20.00
Sted: Holbergskolen, Frederiksborgvej 216, 2400 Kbh. NV
Tilmelding: senest fredag den 2. november 
til Annette Preisler på e-mail: preislerberthelin@gmail.com



KICK OFF TIL BILLEDKUNSTENS DAG 2019
Undervisere:  Ulla Fog og Lykke Østrup Andersen, 
billedkunstlærere og medlem af bestyrelsen

Tid: Onsdag den 3. oktober 2018 Kl. 17 - 20
Sted: Holbergskolen, Frederiksborgvej 216, 2400 Kbh. NV
Pris: Deltagelse er GRATIS. Interesserede kollegaer 

er velkomne.
Der vil være et lille traktement og et glas vin, hvorfor tilmelding
er nødvendig. 
Tilmelding: senest fredag den 28. september 
til Annette Preisler på e-mail: preislerberthelin@gmail.com

Københavns Tegnelærerforening inviterer til tre timers Kick off,
hvor du bliver klædt på til at deltage i Billedkunstens dag. 
Hvordan du kan tilrettelægge og organisere dagen med din
klasse, årgang, afdeling eller hele skolen.  

Du vil få ideer til happenings, popup workshops og udstillinger i
det offentlige rum eller på din skole. Kort sagt du vil gå hjem
med en opskrift, hovedet fuld af ideer og lyst til at deltage i 
Billedkunstens dag 2019.     
Er der interesse for det, finder vi i fællesskab et tema for 
Billedkunstens dag 2019 i Københavns- området. 

AUGMENTED REALITY
– en udvidet virkelighed 
Underviser: Professor Mie Buhl, Ph.d. og cand.pæd. i 
billedkunst og forsker i Visuel kultur, IT og læringsdesign 
på Aalborg Universitet, Kbh. 

Tid: Torsdag d.17. januar 2019 kl. 17.30 - 21.00
Sted: Holbergskolen, Frederiksborgvej 216, 2400 Kbh. NV
Pris: 300 kr. (500 kr. for ikke medlemmer)
Tilmelding og betaling: senest fredag d.11. januar
til Annette Preisler på e-mail: preislerberthelin@gmail.com

I skolen er billedkunstfagets vigtigste funktion at være praktisk
billedfremstillende, fordi man bliver klog på verden ved at lave
billeder om den og i den. Derfor skal faget også tage livtag
med samtidskunst. Samtidskunst viser os nye måder at 
arbejde med billeder på. Samtidskunst vil i dialog med sit 
publikum og vil gerne gribe ind i verden på forskellige måder
og gennem forskellige medier og udtryk. På dette kursus vil vi
arbejde med – ikke hvordan man ser på samtidskunst – men
hvordan man selv kan arbejde med samtidskunst i praksis.

Vi tager konkret udgangspunkt i et forløb, hvor vi skal mani-
pulere med et sted, så der skabes, det man kalder Augmented
Reality – en udvidet virkelighed. I forløbet indgår, hvordan
andre kan inviteres til at opleve den udvidede virkelighed.
Dette er en del af ’værket’. Vi kommer til at arbejde både 
analogt og digitalt, samt bruge lokaliteterne på Holbergskolen.
Du får brug for at medbringe en smartphone og en bærbar
PC. Det konkrete billedforløb kan sagtens bruges i undervis-
ningen, og på kurset drøfter vi mulighederne. Kurset forud-
sætter ikke, at du er ’IT-haj’ - kun at du har lyst til at prøve
kræfter med samtidskunst.

TEGNING SOM KOMMUNIKATION 
– et crash kursus i grafisk facilitering  
Underviser: Mette Jeppesen, indehaver af Tanke-streger, 
hvor hun arbejder med grafisk facilitering og illustration.
www.tanke-streg.dk

Tid: Onsdag den 14. november 2018 Kl. 17.30 - 21.00
Sted     Holbergskolen, Frederiksborgvej 216, 2400 Kbh. NV
Pris: 300 kr. (500 kr. for ikke medlemmer)
Tilmelding og betaling: senest fredag d. 9. nov. 
til Annette Preisler på e-mail: preislerberthelin@gmail.com

Undersøgelser viser, at vi husker 80% af det vi ser og kun
20% af det vi hører. Visualisering er derfor et fantastisk 
værktøj, når det kommer til at forankre viden og information.
Det hjælper os med at genkalde og genfortælle, samt med at
skabe klarhed og forståelse. 
Det primære i grafisk facilitering er ikke illustrationerne, men
selve det at visualisere information gennem ord, illustration og
proces, så man ser og forstår den større helhed. Det handler
ikke om, at tegningerne er pæne - det er hverken kunst eller
en konkurrence - det handler om at det virker.

På dette crashkursus lærer du grundprincipperne i grafisk 
facilitering og får den basale visuelle værktøjskasse. 
Og så får du tips og tricks til, hvordan du kan bruge metoden i
din undervisning og sammen med dine elever. 


