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Håndværk og design:
Mennesket erkender fra første færd verden ved hjælp af sanser, krop og især hænder og de
værktøjer og redskaber, som er i forlængelse heraf. Denne erkendelse giver evnen at skabe
med hænderne. Gennem undervisningen i håndværk og design udvikles særlige
arbejdsmetoder, som skaber rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst gennem håndens
arbejde. Derfor skal vi arbejde med; synåle, sytråd, stof af forskellige kvaliteter, garn,
genbrugsmaterialer, naturen, symaskiner, du skal designe dvs. udvikle fra ide til produkt og
lære forskellige teknikker. Så er der en spirende designer gemt i dig, så skal du vælge
håndværk og design.

Krea
I faget billedkunst skal du arbejde med at udvikle kompetencer til at opleve, producere og
analysere billeder. Du skal blive i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog i
kommunikative og innovative processer. Du skal i arbejdet med plane, rumlige og digitale
billeder tilegne færdigheder i og viden om kunst, medier og andre visuelle udtryks- og
kommunikationsformer som grundlag for at udtrykke dig gennem billeder og andre visuelle
former. Du skal som deltager i og medskaber af kultur og som del af din kreative udvikling og
æstetiske dannelse udvikle dine kundskaber om kunstens og mediekulturens billedformer, som
de fremstår i lokale og globale kulturer.

Derfor skal du i krea bl.a. arbejde med: at få kendskab til forskellige tegneredskaber og
teknikker, du skal arbejde med at lave skitser, med at male, at få kendskab til forskellige
materialer, der bruges i faget billedkunst, lave installationer, udvikle fra idé til produktion,
arbejde med bæredygtighed, opnå kendskab til forskellige kunstnere.

Så hvis du vælger krea, kommer du til at arbejde med billedfremstilling, billedanalyse og
billedkommunikation på flere forskellige måder.

Musik
I musik skal vi lave en blanding af musik og drama/teater.
Vi kommer til at arbejde med mange forskellige genrer inden for musikken, som f.eks. rock,
pop, elektronisk og klassisk. Vi skal arbejde med både danske- og udenlandske kunstnere. Vi
skal forsøge os med at lave vores egne sange.
Sidst men ikke mindst skal vi arbejde med drama. Her lærer vi forskellige ting fra
teaterverdenen, bl.a. hvordan vi bruger krop og stemme til at udtrykke os kunstnerisk.


