Samarbejde mellem folkeskolen og billedskolen i Odsherred

Et idékatalog
Visioner for 2014/2015

BØRNENES BILLEDVÆRKSTED- EN BILLEDSKOLE I ODSHERRED
Har i en del år manifesteret sig som et attraktivt og populært fritidstilbud til børn og unge i Odsherred.
Billedskolen er i udvikling og har mange spændende opgaver foran sig, og skal fortsat arbejde på, at udvikle
Billedskolens tilbud og ideer i forhold til den nye Skolereform. Billedskolen er en afdeling af Odsherreds
Musikskole og er støttet af Odsherred Kommune.
Kontaktperson: Annette Schou 59654300/42422860
Med folkeskolereformen indføres en længere og mere varieret skoledag. Den bliver en ny samlet ramme
der skal sikre, at alle elever lærer mere.
Eleverne får mere tid til fagopdelte timer og ny understøttende undervisning.
De praktiske/musiske fag skal i den nye skolereform bidrage til at understøtte den faglige udvikling og
folkeskolens øvrige fag.
”Det, at de kommer ud af de vante rammer, taler med kunstnere, arkitekter og andre fagpersonale, får dem
til at føle, at de bliver taget alvorligt. Det kan mærkes i den måde, de går til arbejdet. De synes, det giver
mening det her,” siger Janne Lynnerup fra Statens Museum for Kunst.
Den faglige fornyelse sker inden for de faglige miljøer, der inspirerer hinanden på tværs af institutioner og
skoleformer. Reformen opfordrer til at åbne skolen op for det omgivende samfund ved at inddrage lokale
idrætsforeninger, musik- og billedskoler, museer og andre lokale foreninger. I denne ånd har vi i
Odsherreds Billedskole udformet et idékatalog til et samarbejde med kommunens skoler.
Mål og visioner for fremtiden:
•

Her er nogle af de idéer billeskolen har, og som vi fortsat arbejder på, at kunne etablere og
gennemføre inden for de næste par år. Vi er åbne for et samarbejde med den enkelte skole, hvor vi
i fællesskab kan realisere nye ideer inden for kunst og arkitektur.
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Inspiration til projekter og ideer til samarbejde:
1. Billedskolen kommer til Skolen med en spændende kuffert fuld af ideer og materialer. Kufferten åbnes
sammen med børnene og de får en indføring i farvelære og maleri. Maleriet vil være tæt knyttet til det
billedarbejde, der handler om forestilling og fantasi. Samtalen om farverne vil være mangeartet: Hvad
fortæller farven om stemninger og udtryk?
2. ”På spor af kunsten i din hverdag”. Et collageprojekt med ting fra børnenes hverdag: Madpakken,
skraldespanden, udearealer og billeder af yndlingsting sættes sammen til små collager, der sammen
kommer til at danne et hele og give et billedsprogligt indtryk af børnenes syn på Hverdag/Verden. Projektet
kan fint afsluttes med udstilling på stedet.
3. Arkitekturkursus: Vi bor alle i byer, huse, rum, haver, pladser, torve og landskaber. Hvordan ser
arkitektur ud i andre kulturer? Hvordan ser dit fantasihus ud? Kan vi bo sammen i den nye fantasiby? Byer
og rum tegnes, skabes i modeller, af materialer der er lette at arbejde med og derfor udtrykke fantasi og
rumlighed.
4. Bogprojekt: ”Lav din egen bog”, illustrer den, fold den ud i en tegne-/ skulptur-/ malebog/.
5. Drengehold med fokus på bevægelse og mekaniske skulpturer: Skille ad, samle på ny i mobiler og
mekaniske former. Male med fjernstyrede biler.
6. Udsmykningsprojekt: Udsmykning af skolen på forskellige måder: Med friser, modeller, vægmalerier,
vinduesudsmykning m.m. Rummet inddrages i overvejelserne og samspillet ml. rum og udsmykning bruges i
løsningen.
7. Billedskolen kommer til Skolen med billedkunst fra Odsherred og bagefter maler vi med inspiration fra
den lokale kunst. Vi besøger og arbejder på Malergården og Odsherreds Kunstmuseum. Et projekt hvor
kunstformidling og billedkunstundervisning går hånd i hånd med børnene.
8. ”Vi har selv en ide som vi gerne vil have hjælp til at realisere” (Skolen). Billedskolen udformer i
samarbejde med institutionen et undervisningsforløb på et billedkunstområde.
Annette Schou
Leder af Børnenes Billedværksted – En billedskole i Odsherred
www.odsherred.dk/musikskolen Billedskolekontakt 42 42 28 60
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