
Inspiration til det daglige værkstedsarbejde 

Hermed indbydes: 

Faglærere, håndværkere, pedeller, aktivitetsmedarbejdere og ledere ved 
døgninstitutioner med værksteder, butikker og kreative produktioner inden for musik, 

brugskunst, dans, teater, kunst m.m. 

Til

Faglærerseminar
2008

Torsdag den 31. januar til fredag den 1. februar 2008 

Husk tilmelding senest fredag den 7. december 2007 

Programansvarlig for seminaret er Bakkegården 

Af hensyn til Rørvig centrets frister 
er vi nødt til have tilkendegivelse 
m.h.t. deltagelse senest fredag d. 7.

Inspiration til det daglige 
værkstedsarbejde

Husk endelig tilmelding inden fredag den 8. marts 2013

Hermed indbydes:

Faglærere, håndværkere, pedeller, aktivitets-
medarbejdere, lærere og ledere ved
døgninstitutioner med værksteder, 
butikker og kreative produktioner inden for 
musik, brugskunst, dans, teater, kunst m.m.

Til

Faglærerseminar 
 2013
Torsdag den 4. til fredag den 5. april 2013



I februar 2010 var ca. 60 faglærer m.f. samlet til seminar på Ravstedhus med 
inspirerende oplæg og workshops på værksteder. Det er lykkedes os igen at sam-
mensætte et spændende program samme sted.

Kursusvirksomheden Ravstedhus som bl.a. arrangerer en række fagkurser for
kunsthåndværkere m.v. er teknisk arrangører i samarbejde med Foreningen af 
danske døgninstitutioner for børn og unge (FADD)

Program
TorSDag  
10.00  Ankomst Ravstedhus og velkomst 
10.15  Oplæg: Fra værksted til arbejdsmarked: Om de formelle muligheder for et 
 uddannelsessamarbejde mellem døgninstitution og en erhvervsskole 
 v/ John Kristensen, Roskilde Tekniske Skole   
12.15  Frokost (Ravstedhus) 
13.15  Workshops (Ravstedhus)  / De 4 workshops starter 
17.15  Afslutning og afgang til HN hotel og konference (15 min.)  
 Forberedelse af messe (opstilling) (HN hotel og konference) 
18.15  Intern messe – gode idéer (HN hotel og konference)  
19.15  Spisning – sang & musik (HN hotel og konference)  

FrEDag 
9.00  Mentorprojekt Silkeborg og udslusning 
 v/ skoleleder på Oustruplund, Hans Henrik Brandt  
10.00  Pause 
10.15  Oplæg praktikgodkendelsesudvalget: Hvad skal der til for, at man kan oprette
  praktiskstillinger på en døgninstitution v/ ved Ivan Mortensen 3F Herning. 
11.15  Om at have og om at være lærling v/ Patrick og Knud Sørensen 
11.45  Opsamling v/Henrik Kaustrup, FADD 

 Næste års seminar? 
 Medlemmer til faglærergruppen 

12.15  Tak for i år – sandwich-to-go 
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Faux Bone 
Underviser: Robert Dancik, USA
Faux Bone er et nyt, vidunderligt og helt ugiftig materiale og der kan hurtigt 
skabes de mest individuelle og fantastiske armbånd, ringe eller vedhæng. 
Materialet er meget nemt at bearbejde med sav, fil og slibepapir men på 
samme tid robust og næsten muligt at ødelægge. Faux Bone kan varmformes, 
indfarves, graveres, patineres og udsmykkes med f.eks. facetsten.

art Clay kobber 
Underviser: Karen Hørmann
Art Clay kobber har en konsistens som ler, og er meget plastisk og let at 
forme når men kender grundteknikken. Det kan blive til flotte smykker el-
ler små elementer til f.eks. ikoner, billeder eller minature til dukkehuse.Art 
Clay kobber ler formes, tørres og brændes med loddepistol eller i ovn. Vi 
gennemgår en række forskellige teknikker til bearbejdning, så der kan laves 
både smykker og lidt større ting som f.eks. bæltespænder og små relieffer. 
Vi kombinerer leret med kobbertråd og kobbernet, og gennemgår forskellige 
overfladebehandlinger og patineringer.

Tin- og bronzestøbning
Underviser: Claus Jespersen
Fremstilling af gummiforme til tin og bronzestøbning. Vi gennemgår forskel-
lige teknikker samt fremstilling af modeller og støbning af disse. Der vises 
sandstøbning, støbning i sepiaskaller samt støbning i gummiform. 

Sølvarbejde – lodning
Underviser Flemming Sørensen
Her vises enkelte loddeteknikker til lodning af halvfabrikata på ørestiks, rin-
ge, vedhæng mv. Vi anvender slaglod, fluss og loddepasta. Der vil også blive 
gennemgået save og fileteknik, formning, slibning, polering samt overflade-
behandling i tromlesliber. 

Vi vil arrangere en ”Mini udstilling” torsdag aften – fra vores daglige arbejde 
hjemme på institutionerne.
Tag produkter, materialer, brochure, billeder, video, tegninger m.v. med 
og lad os inspirere hinanden.

Inspiration til det daglige værkstedsarbejdeWorKSHoPS på ravstedhus
OPlæg:
”Fra værksted til arbejdsmarked”
- uddannelsessamarbejde mellem døgn-
institution og en erhvervsskole.
John Kristensen, Roskilde tekniske skole

”mentorprojekt Silkeborg 
og udslusning”
Hans-Henrik Brandt, Oustruplund



Indkvartering: NH Hotel & Konference 
NH-Centret er beliggende 15 min. kørsel fra Ravsted.
Øbeningvej 3-7, Nr. Hostrup, 6230 Rødekro

TIlmElDINg
Send os følgende oplysninger ved tilmelding:

Navn: 

E-Mail adr.:

Telefon :

Stilling:

Institutions navn og adresse:

EAN nr.: 

ØNSKEr TIl WorKSHoP:

1. prioritet – vælg 2 værksteder
 _ Faux Bone
 _ Art Clay kobber
 _ Tin og bronzestøbning
 _ Sølvarbejde lodning

2. prioritet - vælg mindst 1
 _ Faux Bone
 _ Art Clay kobber
 _ Tin og bronzestøbning
 _ Sølvarbejde lodning

Pris:  inkl. enkeltværelse 2500,-

Send tilmelding til: 
Knud.Soerensen@ps.rm.dk

Der er et begrænset antal pladser, så det 
vil være de første 45 betalende som er sikret plads.

ADRESSER:
ravstedhus / Ravsted Hovedgade 51 
6372 Bylderup-Bov

NH-Centret  / Øbeningvej 3-7, Nr. Hostrup 
6230 Røde Kro

lINK:

www.ravstedhus.dk

www.nhhk.dk

www.fadd.dk

Faglærergruppen forbeholder sig ret til ændringer og vil aflyse arrangementet ved færre end 25 tilmeldinger.
Hilsen  Uffe, Henrik og Knud 


