
           Information – Projekt Åbent Billedværksted              

Følgeskrivelse til Flyers, Plakat, Indbydelse o.lign. 
 
Kære deltager i ”Projekt Åbent Billedværksted” 
 
På denne CD-Rom ligger der materiale, som I kan rette til og printe ud på jeres skole. 
 

1. Der er en indbydelse til forældre, hvor I selv må skrive tidspunkt på vedr. åbningstiden i Det 
åbne Billedværksted samt tilrette indbydelsen, så den passer til jeres skole..  
Indbydelsen findes som et word-document og en rtf-fil, der også kan læses af en mac-
computer. 
 

2. Samme indbydelse er lavet som en folder i A4 højformat, der skal trykkes på begge sider. 
 

3. Materiale til informationshjørnet: 
• Flyers: Der er 2stk A4 ark med i alt 8 flyers, der skal skæres op, når de er trykt. 
 
• Der er 2 stk A4 ark med udsagn om billedfaget. På hvert A4 ark er der to, der skal 

klippes op, så de fremstår i A5 format: 
o Billeder siger mere end 1000 ord 
o Billedsprog 
o Billedudsagn 1 
o Billedudsagn 2 

 
• A4 - Plakat til udprint til ophængning  
 
• 3 Forslag til A4 Plakat til ophæng i lokalsamfundet (Skolens navn og tidspunktet for 

Det åbne billedværksted indskrives på plakaten.) 
 

• Læreplan for faget Billedkunst – downloaded fra 
http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/Billedkunst/formaal.html 

 
• Vejledende timetal for fagene i folkeskolen (kilde: UVM) 

 
4. Små videoklip om fagets historie v/ Ingelise Flensborg – vises på storskærm eller computer 
5. Små videoklip om hvorledes en lærer gennemfører en billedsamtale 
6. Videoklip med en erhvervsmand, C.C. Nielsen fra Fyn 
7. Gode idéer til udstilling fra forskellige kredsbestyrelser 
 
Det er vores håb, at I selv også inspireres til at udvikle noget materiale. Vi håber, at I vil sende 
et sådant materiale til undertegnede. Måske kan det også inspirere andre. 
 
 
Venlig hilsen og med håb om et forrygende og inspirerende åbent billedværksted i uge 17. 
Landsstyrelsen og Alice Carlslund, mail: alicecarlslund@mounet.dk 
Danmarks Billedkunstlærere 
 


