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FORFATTERSKOLEN FOR BØRN OG UNGE
I AARhUS BILLEd- OG MEdIESKOLE

Sproget er et materiale, som kan undersøges og udforskes. Vi ønsker 
med workshoppen ’kreativ skrivning’ for skoleklasser i Aarhus Billed- 
og Medieskole at give børn og unge erfaringer med det poetiske og 
sanselige i sproget. Workshoppen giver børn og unge direkte kontakt 
med forfattere og skrivning som kunstnerisk udtryksform. 

Mads Mygind var underviser på forløbet med 6. klasse fra Elise 
Smiths Skole.

Man kan også gå til forfatterskoleforløb i fritiden i Aarhus Billed- og 
Medieskole.

God fornøjelse med teksterne!

hanne Algot Jeppesen
Leder, Aarhus Billed- og Medieskole

Aarhus Billed- og Medieskole er støttet af Aarhus Kommune



ANNA-FRIdA

Sommer er på vej 

den søde smag af jordbær

Solskin og varmt vejr

Fugle synger

deres allersidste sang

Inden vinteren

Foråret kommer

hjortene får nye kid

Blomster springer ud

Bladene falder 

Røde og gule farver

Bredes i skoven



MIKKELINE

Jeg tegner ret tit

Efter skolen er færdig 

det er meget sjovt

Bølgen er ret pæn

den lyder som en guds pust

den skinner meget. 



ROzA

Regnen på ruden 

Lyder som alles hvisken

Fortryllende små

hvem tænker på dig

hvem tænker på os alle

hvem tænker på mig. 

hvordan har du det?

Er det som sommerfuglen?

Eller som larven?



MARIUS

Træerne spirer

der står der langs fairwayen

I lange rækker

de grønne blade

I den store bøgs krone

Langt over jordens glød

Græsset er så grønt

Med den mørke glød

det er meget flot

det er så dejligt

det er det bedste 

Jeg kan ik få nok. 



JENS

Jeg elsker brun sovs

Det smager rigtig lækkert

Uha det er godt

Flødekartofler 

Det smager af morens hjem

Det er mega godt

Bøf smager super

Den skal være meget god

Der skal være sovs

Chips er rigtig godt

Men der skal være god dip

Så er det perfekt. 



KAREN

Jeg er bare mig

Så hvorfor er det forkert

Er du da jaloux?

det er virkeligt

Selvom jeg ikke vil det 

Læg det nu bag dig

Jeg husker ikke

Men jeg er stadig såret

Jeg viser det ikke

I er så glade

det må jeg også blive

Men det tager tid



Gid jeg var som dig

Sommerfuglen smuk og ren

Altid på udflugt

Vandet daler ned

det er fantastisk at se

det er meget klart. 



MARIA

Jeg kan gymnastik

det er mega mega sjovt

Men også lidt svært

Jeg er den jeg er

Og det bliver jeg ved med

det kan du også

Jeg kan lide slik

Kan du også lide slik

Ja, det kan jeg godt

Mine søskende 

Er lidt irriterender

Men også søde. 



IRMELIN

det var blevet mørkt

Lyset var væk for altid

Nu var det mørkt

Lyset blev ikke

det vil aldrig blive lyst

Aldrig mere lys

Ikke mere farve3

vi vil aldrig se farve

Aldrig mere igen

Alt vil være væk

dyr og mennesker vil dø

Alt vil forsvinde



OLIVIA

Klassen var samlet

vi legede med en bold

det var mega sjovt

Klokken er kvart i

vi har fri om lang lang tid

Jeg keder mig lidt

Alle sidder ned

vi skriver alle digte

det er hyggeligt

Corona er træls

Vi holder alle afstand

Eller vi prøver. 



Om jeg er sulten

Nej det er jeg faktisk ik

Eller måske lidt. 



NANNA

Min hund er lidt grim

den er altid så sulten

Men den er så sød

Min hun vil gå tur

Men den ville ikke langt

den er så langsom

Min hund den sover

den sover mange timer

Både nat og dag. 



ANONyM

Jeg går til fodbold

Jeg skal til fodbold i dag

det er mega fedt

Lektier er kedeligt

vi får lektier af Stine

Så dem laver jeg nu

Verden er meget flot

Ligesom min fugl er meget flot

Min fugl hedder Cocco

Jeg skal til kamp onsdag

Angriber er mega fedt

det bliver så sjovt



Min fugl har lopper

det er mega synd for den

Jeg skal kysse den

Jeg er afhængig

Af min telefon, det´ sjovt

Tiktok er så fedt. 



J

Du er en spade

Spader er super fede

Jeg elsker spader

Minecraft er godt

Man bygger farms og miner

Det er et godt spil

Jeg kan ikke mer

Det er som om der ikke

Er mange flere. 



ANONyM

Solen skinner flot

Det er mega pænt og blåt

Solen varmer godt. 

Vi har fuld fart på

vi ruller ned ad vejen

Skater på rampen. 



ANONyM

Lyset blev slukket

Jeg kommer ikke hjem nu

Farvel for evigt

Jeg er glad for ham

Jeg kan ikke lide ham

Jeg elsker hende. 



EMIL

Vi cykler sammen

Morgen, middag og aften

Jeg elsker min hjelm

hadada Ibis 

I nuancen brun og grøn

du er min Ibis

Jeg rammer bolden

hårdt og flot over nettet

Er sejren min?



Kære yndlingsged

Måske er du overfed

Min er du stadig

Japansk og australsk 

Grøn, rød, sort, hvid eller blå

Ibis jeg elsker. 



Vask dine hænder

husk at hoste i ærmet

Ikke give hånd

Se fiskeuret

Er det ikke meget grimt

Klokken er noget. 



ALMA

der er corona

husk håndsprit alle sammen

Pas på de gamle

Jeg har to hænder

de to kan jeg skrive med

Nu stopper jeg dem

Skal fugle flyve

Nej, men de kan lide det

derfor flyver de. 



IVAN

Naturen er smuk

den lille smukke blå sø

Solen er sgu smuk

de grønne hunde

de flyvende kameler

den firekantede kat

den bedste skater

Skaterampen er mega fed

det sejeste trick



Tony hawk er sej

Emil laver klam dej

Lidt leverpostej. 



ANONyM

Jeg vinder altid

Når jeg spiller computer

det er meget sjovt

Overwatch er sjovt

Jeg spiller det med venner

vi vinder meget

Jeg spiller fodbold

Jeg spiller venstrekant tit

det er meget sjovt



den gode Messi

den dårlige Ronaldo

Jeg er den bedste



FIONA

Lortedag i dag

det er en lortedag i dag

En stor lortedag. 



JOSEFINE

Papir på mit bord

Viskelæder her ved mig

Blyant i min hånd

Mad gør mig lidt glad

Pizza er min yndlingsret

Aftensmad får vi

Man vågner langsomt

Kommer meget stille op

Gør mit hurtigt klar



Bobby er bange

der er nemlig en stor hund

den siger vuf vuf.



AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE

I Aarhus Billed- og Medieskole møder børn og unge kunstneriske 
udtryksformer som tegning, kortfilm, maleri, arkitektur, tegneserie, 
kreativ skrivning mm. Vi har en lang række fritidsforløb inklusiv et 
Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) for 16-25-årige. Derudover 
underviser vi skoleklasser i kortfilm, animation, tegning og kreativ 
skrivning.

Som særlig indsats for børn og unge i forskellige byområder har vi et 
mobilt værksted – Kunstcamperen!

Se mere på www.aarhusbilledogmedieskole.dk



Aarhus Billed- og Medieskole 
er støttet af 

Aarhus Kommune


