
 Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning:

Hvordan kom samarbejdet i stand?  

Outreach-projekt målrettet undervisere i folkeskoler og friskoler i Her-
ning Kommune 2011-2012. 

Hvad var projektets formål: 

Projektet havde til formål at kickstarte etableringen af museets under-
visningsafdeling og derved styrke og kvalificere samarbejdsrelationen 
mellem HEART og folkeskoler og friskoler i museets nærmiljø. Det var et 
”brobygnings-projekt”, der gennem et opsøgende og oplysende feltar-
bejde søgte at bygge bro mellem undervisningsafdelingen på HEART og 
lokale folkeskoler og friskoler. Projektet søgte, gennem det personlige 
møde mellem museets formidlingsansvarlige Anja Lemcke Stær og den 
samlede lærergruppe på de respektive udvalgte grundskoler, at etablere 
en stærk tilknytning, en større forståelse for de respektive fagligheder 
og at skabe rum for gensidig inspiration og vidensdeling. Dvs. HEART/ 
undervisning ønskede således at styrke samarbejdsrelationen og igang-
sætte en gensidig erfaringsudveksling inden for både det læringsteore- 
tiske og det kunstfaglige felt. 

En af de grundskoler som Anja Lemcke Stær besøgte i forbindelse med 
Outreach - projeket var Feldborg Skole. Besøget dannede afsæt for det 
videre samarbejde. 

Samarbejdet:

Feldborg skole har i skoleåret 2012-2013 udviklet og afholdt et forløb i 
samarbejde med HEART/ undervisning. Skolen arbejdede i en uge med 
udvalgte værker fra museets samling set fra forskellige faglige indfalds-
vinker. 

Omkring et halvt år før projektet skulle realiseres, havde skolens to 
tovholdere på projektet Ulla Boe Nielsen og Sussie Sandfelt det første 
møde med Anja Lemcke Stær. Her blev ideer og forventninger udvekslet 
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og der blev lavet en grovskitse til, hvordan samarbejdet skulle forløbe. 
Begge parter oplevede stor åbenhed i forhold til, hvad der var muligt, og 
en generel velvilje til at samarbejdet skulle lykkes. Man aftalte ligeledes 
forskellige praktiske ting, der vedrørte besøg og den videre kommunika-
tion. Det første møde var meget positivt og begge parter så frem til at på-
begynde samarbejdet. Det var inspirerende af, at mødet blev afholdt på 
museet, hvor der var afsat tid til en omvisning i de aktuelle udstillinger. 
Man fik dermed et indtryk af, hvilke faciliteter, der var til rådighed. Besø-
get på HEART blev fulgt op af en detailplanlægning af forløbet. I samar-
bejde med Anja L. Stær blev der udarbejdet en plan for ugen, et oplæg til 
skolens øvrige lærere og formålet med forløbet fastlagt. Dokumenter og 
oplæg blev løbende samstemt med museets undervisningsansvarlige.

Projektoversigt 

Forløbet indbefattede to besøg på HEART. Et først i forløbet, hvor elever-
ne fik dialogbaseret omvisning i udstillingen Super 100 og fik undervis-
ning i værkstedet, og ét på sidste dagen, hvor elever, forældre, undervi-
sere og formidlingsinspektør deltog. (Se nedenstående oversigt)  

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

8.00-11.30

8.00-11.30

8.00-11.30
Tid til at øve 
fremlæggelser 

8.00-11.30
Intro til udstillingen Super 100

8.00-14.15
Heldagsbesøg på HEART 
9.00-11.00 omvisning og værkstedsaktivitet
11.00 spise madpakker
11.30-13.30 omvisning og værkstedsaktivitet
13.45 afgang med bus
Indskoling og mellemtrin på skift i værkstedet og på omvisning i ud-
stillingen ”Super 100”.- Hvis der er tid kigger vi nærmere på området

Værkstedarbejde med faglig indfaldsvinkel:
Musik
Historie
Dansk
Matematik
Billedkunst 

Lørdagsskole på HEART / for elever og forældre 
8.00-11.30



Idéer til undervisningsoplæg 
Eksempler på opgaveformuleringer

Opgave: 1
Med udgangspunkt i faget billedkunst.
 
Troels Worsel - Uden Titel (A Sangre) - 2007 

Med udgangspunkt i dette billede, skal eleverne male deres eget 
billede på lærredsstof.

• Papiret skal deles asymmetrisk
• Mørk og lys side
• Kun bruge sort maling til motiv på venstre side.
• Figurer på hver side. Samme figur og alligevel ikke det samme!

Billedet skal males af/i tre farver:
0. - 3. kl: blå, sort, hvid
4. - 6. kl: grøn, sort, hvid

Mål:

2. kl:
• anvende enkelte farveblandinger

5. kl:
• anvende farvens virkemidler 

til at skabe kontrast, dybde og 
stemning i billedet.

• arbejde med former og kompo-
sition i billedfladen, herunder 
størrelsesforhold og placering.



Opgave 2
Med udgangspunkt i fagene matematik og billedkunst. 

Poul Gernes – Sprogø – 1970 

Eleverne får en kort præsentation af kunstneren samt ser forskellige 
billeder af hans værker.
Med udgangspunkt i dette billede, skal eleverne klippe og klistre deres 
egne kvadrater:
• samtale om hvilke matematiske former, der ses i billedet
• kompositionen af de forskellige figurer, herunder symmetri 
• farvernes virkning
• eleverne sammensætter/komponerer deres egne kvadrater, 
• elevernes forskellige kvadrater sættes sammen til et stort billede

Mål:

6. kl:
• benytte geometriske metoder 

og begreber til beskrivelse af 
fysiske objekter fra dagligda-
gen

• arbejde med former og kompo-
sition i billedfladen, herunder 
størrelsesforhold og placering.

3. kl:
• undersøge og beskrive møn-

stre, herunder symmetri
•  tale om daglig ting og billeder 

i et uformelt geometrisk sprog 
med udgangspunkt i former, 
størrelser og beliggenhed

• eksperimentere med form, 
farve og komposition



Opgave 3
Introduktion til ugen.

Jannis Kounellis – Rosa Bianca - 1969 

Eleverne skal beskrive hvad de mener kunst er.
• Vis billedet Rosa Bianca
• Klip noget ”kunst” i hvidt papir
• Skriv et udsagn om, hvad kunst er på det udklippede
• De udklippede udsagn limes på et stort stykke hvidt papir med over-

skriften ”Hvad er kunst?”

Erfaringsopsamling

Feldborg Skole 

Forløbet har været yderst positivt og inspirerende. Man oplevede et 
stort engagement, der var med til at løfte forløbet til noget, som elever 
og forældre vil huske. Anja L. Stærs tilstedeværelse og tale i forbindelse 
med lørdagsskolen vil blive husket af både forældre og elever. Feldborg 
Skole og HEART/ undervisning opnåede således i fælleskab at få flere 
ikkemuseumsvante besøgende engageret i museets samling. 
De to besøg gjorde, at eleverne om lørdagen følte, at de kendte miljøet 
og bidrog i høj grad til, at forældrene kom rundt og så udstillingen. Det 
var tydeligt, at eleverne havde været opmærksomme under det første 
besøg. Det kom bl.a. til udtryk ved, at eleverne formåede at fortælle og 
videreformidle viden om de enkelte værker til forældrene. Den æstetiske 
og velvalgte ophængning af elevernes værker i museets værksted bidrog 
også til oplevelsen af, at projektet og elevernes produkter blev taget 
alvorligt. Mange forældre fortalte efterfølgende, at de helt mod sædvane 
havde haft samtaler om kunst ved middagsbordet i den forløbne uge. 
Feldborg Skole kan kun anbefale et samarbejde med HEART/ under-
visning og Anja L. Stær. Underviserne satte stor pris på at samarbejdet 
og muligheden for i fælleskabe at udvikle et målrettet, tværfagligt un-
dervisningsforløb til gavn for både elever og forældre. 


