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Kortfilm
En praktisk kortfilmworkshop, hvor eleverne starter med 
små øvelser, udvider gradvist og afslutter med en kortfilm-
’svendeprøve’. Forløbet stiller krav til fokuserings- og samar-
bejdsevner.

Animation
Her er der fokus på visuelle fortællinger. Figurer og kulisser 
klippes i pap og historierne animeres v. h. a. Stop Motion. 
Der er mulighed for at lægge lyd på filmene.

Kreativ skrivning
Eleverne arbejder med digte og kortprosa og eksperimenterer 
med sproget som materiale. Gennem ordlege, skriveøvelser 
og diskussioner møder de sprogets sanselige sider. Arbejdet 
foregår med papir og blyant.

Tegning på skemaet
Tegning på skemaet giver eleverne redskaber til at dygtiggøre 
sig indenfor tegning. Vi arbejder med øvelser efter objekter 
og i fri hånd. Workshoppen tilrettelægges efter aldersgruppen 
og kan tænkes ind i forskellige forløb evt. som del af et valgfag.

Kunst og matematik
Kunst og matematik er forløb, hvor kunstens kreative udtryk 
og matematikkens orden og strenghed kobles. Det giver 
børnene mulighed for at arbejde med den matematiske 
tankeverden på en ny måde.

Tegning
Kreativ skrivning
Visuelle fortællinger

Kulturintroforløb
Eleverne får redskaber til at udtrykke sig gennem tegning, 
som, kan videreudvikles til grafiske og skulpturelle udtryk. 
Workshoppen tilrettelægges efter aldersgruppe, niveau og 
behov.

Påsken i billeder 
Aarhus Billed- og Medieskole og Skole-Kirke-Samarbejdet 
i Aarhus tilbyder elever og lærere et tværfagligt projekt. 
Klasserne arbejder med påskefortællingen og viser påskens 
centrale begivenheder i tre udtryksformer.

INFORMATION

Se mere på 
www.aarhusbi l ledogmedieskole.dk

BOOK SKOLETJENESTEFORLØB FRA 21. JUNI 2021

SKOLETJENESTE

Målgruppe: 5.-10. klassetrin
Varighed: 3 dage á 4 timer

Målgruppe: 4.-7. klassetrin
Varighed: 2 dage á 5,5 timer

Målgruppe: 6.-9. klassetrin 
Varighed: 2 dage á 3 timer

Målgruppe: 3.-9. klassetrin
Varighed: 2 dage á 2 timer eller 1 dag á 3 timer

Målgruppe: 1.-7. klassetrin
Varighed: 3 timer

VALGFAG 

Individuelle forløb
Ring og hør nærmere

MODTAGEKLASSER 

MOA: 
Varighed: 1 dag á 2 timer
MOB, MOC og MOD: 
Varighed: 1 eller 2 dage á 2 timer

PROJEKTER

Målgruppe: 4.-8. klassetrin
Varighed: 1 dage á 4 timer
Tilmelding: Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus
tlf. 8625 0533

BOOKING

Skoletjeneste kontakt: 
Nynne Visbo-Bomose - tlf.: 8620 2237
Valgfag og modtageklasser kontakt: 
Hanne Algot Jeppesen - tlf.: 8620 2223
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