
 

 
Inspiration til det daglige værkstedsarbejde 
 

 
Hermed indbydes: 

 
Faglærere, håndværkere, pedeller, aktivitetsmedarbejdere, lærer og ledere ved 

døgninstitutioner med værksteder, butikker og kreative produktioner inden for musik, 
brugskunst, dans, teater, kunst m.m. 

 
Til 

 

Faglærerseminar 2010 
 

Torsdag den 4. til fredag den 5. februar 2010 
 

Husk endelig tilmelding inden torsdag den 17. december 2009 
 

Tovholdere på seminaret er:  Faglærergruppen / Ravstedhus 
 

 
 
 
 



I januar 2009 var ca. 50 faglærer m.f. samlet til seminar på den sikrede institution 
Sølager ved Hundested med inspirerende besøg på værksteder og arbejdede med  
konflikthåndtering og kommunukation m.v. 
 
Dette års seminar afholdes i Sønderjylland og arrangeres i samarbejde med 
kursusvirksomheden Ravstedhus som bl.a. arrangerer en række fagkurser for 
kunsthåndværkere m.v. Seminaret arrangeres i samarbejde med Foreningen af danske 
døgninstitutioner for børn og unge (FADD) 
 

Inspiration til det daglige værkstedsarbejde 
 
Oplæg ved Per Havgaard.  Måske kender du ham fra TV2´s Plan B 
 
    Teorien bag læringsstile 
    Flow og anerkendende pædagogik  
    Profilarbejdet - lær at finde elevers læringsstile  
    Anerkendelse og forståelse af individuelle forskelle 

 

Workshops   
Sølvarbejde v/ Flemming G Sørensen  
 
Dette kursus er tilrettelagt for begyndere og 
folk med kun lidt kendskab til sølvarbejde. 
Vi arbejder med metallerne sølv og bronze og 
med bl.a. følgende teknikker: 

• Save- og fileteknik 
• Formning 
• Lodning 
• Slibning og polering 
• Overfladebehandling 

 
Vi fremstiller enkle ringe og armbånd. 
 
Der er ingen deltagerforudsætning. Alle kan 
deltage. 
 
Art Clay v/ Karen Hørmann 
 
Art Clay Silver er et fortsat ”det nye” og 
spændende materiale til smykkefremstilling - 
materialet er ”ler” fremstillet af finsølv. 
Det kan formes, trilles, rulles, modelleres og 
præges som almindeligt ler. Det brændes 
med loddepistol, hvorefter det er 
finsølv/999s. Art Clay Silver giver mange nye 
muligheder i arbejdet med både design og 
fremstilling af smykker. 
På kurset gennemgår vi teknikker til arbejdet 
med de tre forskellige typer Art Clay Silver: 

Ler, sprøjte og pasta. 
Vi kombinerer typerne indbyrdes og 
inddrager ligeledes brug af halvfabrikata, 
fatninger og syntestiske stene, samt 
sterlingsølv og finsølv i tråd og plade. 
Der er ingen deltagerforudsætning. Alle kan 
deltage. 
 
Glasperler v/ Tina Moslund 
 
Kurset henvender sig til begyndere. På dette 
kursus får du indblik i den ældste form for 
glashåndværk - nemlig fremstilling af 
glasperler. Vi arbejder med såvel indfarvede 
som transparente glasstænger. 
 
Smedearbejde v/ Bjarne Rasmussen  
 
Vi har flyttet smedien ud, så vi kan esse-
smede. Der bliver gennemgået de 
grundlæggende smede teknikker. 
Bjarnes tema vil blive redskaber til bålstedet. 
 
Støbning i sand v/ Claus Jespersen  
 
Her får I mulighed for at få kendskab med at 
lave jeres egne enkle forme, til brug ved 
støbeprocessen. 
Hvordan I smelter og støber med sølv og 
bronze. Vi bruger støbesand som støbeforme. 



Program 
 
Torsdag den 04.02.2010 
  

KL. 9,30 kaffe og rundstykker på Ravsted Forsamlingsgård Ravsted Hovedgade  

Kl. 10,00 Oplæg ved Per Havgaard 
 

Formålet med dagen er at give indsigt i, at mennesker har forskellige optimale 
læringssituationer og hvordan dette kommer til udtryk, når vi skal tilegne os ny viden . 
 

På dagen arbejder vi med, hvordan man kan lave en undervisning, som giver plads og rum 
til forskellighed.  

Kl. 13,00 spisning  

Kl. 14,00 workshop grupper  på Ravstedhus  

Kl. 18,00 afslutning for dagen i Ravsted - Vi kører til SI Centret 

Kl. 18:30 Indkvarteringen på SI-Centret 

Kl. 19,00 Spisning  
  
Fredag den 05.02.2010 
  

Kl. 7:30 – 8:30 Morgencomplet - afrejse fra SI-Centret 

Kl. 9,00 Workshop Grupper på Ravstedhus 

Kl. 13,00 spisning og afslutning på Ravsted Forsamlingsgård 
  
 
 
Indkvartering:  SI Centret Rødekro 
 
SI-Centret er beliggende 15 min. kørsel fra Ravsted. 
Øbeningvej 3-7, Nr. Hostrup, 6230 Røde Kro 
 

 



Tilmelding: 
 
Klik ind på www.FADD.dk og find  
tilmelding og indbydelse elektronisk. 
 
Send os følgende oplysninger ved tilmelding: 

Navn 

E-Mail adr. 

Telefon 

Stilling 

Institution 

Inst. Adresse 

Antal deltagere fra inst. 

Ønsker til workshop: 
   1.  prioritet – vælg 2 værksteder 

o Glasperler  

o Art Clay  

o Støbning  

o Smedning 

o Sølvarbejde       

    2. prioritet - vælg mindst 1 

o Glasperler  

o Art Clay  

o Støbning  

o Smedning 

o Sølvarbejde      

Pris:   

Indkvartering på dobbeltværelse 1950,-   

Jeg ønsker at dele værelse med: ____________________________ 

enkeltværelse 2150,- 

Ønsker elektronisk faktura fremsendt  EAN nr.:__________________ 

Ellers indbetales på Reg.nr. 3217  kontonr. 3217179971.  Senest d. 10.1.2010 
 
Send tilmelding til:  birstn@rm.dk 
 
Der er et begrænset antal pladser så det vil være de første 50 betalende  
som er sikret plads. 

 
Adresser: 
Ravstedhus  Ravsted Hovedgade 51 • 6372 Bylderup-Bov 
SI-Centret   Øbeningvej 3-7 •  Nr. Hostrup •  6230 Røde Kro 
 

 
Link: 
 

www.ravstedhus.dk 
www.si-centret.dk 
www.fadd.dk 


