Globalisering betyder bl.a. at vi
modtager mere og mere information i
form af billeder.

Vi påvirkes dagligt af de meddelelser,
der er i billeder i aviser, i blade, på
Internettet og i TV.

Billeder fremviser en bestemt måde at
se på verden på. Billeder styrer vores
måde at se på.

Invitation
til

Åbent
Billedværksted

Det er vigtigt, at vore børn og unge kan
forstå de billeder, de ser.
Og det er vigtigt, at vore børn og unge
selv kan være med til at fortælle
historier – i billeder.

Elever og lærere vil derfor meget gerne
vise jer, hvad eleverne kan og har lært i
billedkunstfaget.

Venlig hilsen
Billedkunstlærerne på

Fredag
d. 27. april 2007

____________________skolen

fra kl.
til kl.

D. D. 27. april 2007 vil skoler over
hele Danmark holde Åbent
billedværksted. Arrangementet er en
del af et landsdækkende arrangement
i samarbejde med den faglige forening:
Danmarks Billedkunstlærere. Se
www.billedkultur.dk

På …………skolen

I væ

Kære Forældre på
______________________ skolen

Vi er en gruppe billedkunstlærere
på skolen, der gerne vil invitere jer
til

I værkstedet vil I også få mulighed
for at snakke med elever og lærere
om indholdet i undervisningen i
billedkunst og om meningen med
at lære det, eleverne lærer.

Åbent Billedværksted
fredag d. 27. april 2007
fra kl. _______ til kl. _______

Denne dag vil elever på skolen
vise, hvad de lærer i
billedkunstfaget.

Eleverne vil arbejde med at
fremstille forskellige slags billeder,
både maleri, grafik, tegning,
billeder på computer og skulpturer.
Endvidere vil der være udstilling af
de billeder, jeres børn har lavet i
løbet af året.

Også bedsteforældre, små og
store søskende og naboer er
velkomne, og der vil være kaffe på
kanden.

Vi ønsker med dette arrangement
at gøre opmærksom på, at det
også er vigtigt at være dygtig i
billedfaget, og at der er mange
dygtige elever, der kan fortælle
noget med billedsproget.

Faglighed i skolen er også
faglighed i billedkunstfaget. Og
denne faglighed vil vi gerne vise
jer.

