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PROGRAMMERING

DRAMA/FILMVÆRKSTED 
4.-6. klasse v. Maxine Rogers og Sanne Donatzky 

Torsdag kl. 14-15.35 

Next stop Hollywood! Er du vild med film? Er der en 
skuespiller gemt i dig? Vi kommer til at arbejde med 
dramaøvelser, manuskript, filmteknik, klipning m.m.


Kom med, når vi går bag om filmproduktion og 
skuespillerteknikker og slutter året af med at producere 
vores egne kortfilm. 


Undervisningen foregår i lille sal 

LERVÆRKSTED 
4.-7. klasse v. Camilla Gellert Larsen 

Torsdag kl. 14-17.00 

Går du med en lille keramiker i maven? Så kom ned i 
lerværkstedet, hvor du kan stifte bekendtskab med og 
afprøve forskellige teknikker og måder, hvorpå du kan 
forme og arbejde med ler. Vi skal arbejde med forskellige 
lertyper og dekorationsteknikker. Der bliver tid til både 
egne projekter og mere bundne opgaver. 


Der er max. 12 elever på holdet, og de ting vi laver vil 
blive brændt i skolens lertøjsovn i slutningen af 
sæsonen. 


Undervisningen foregår i billedkunstlokalet 

TILMELDING TIL 
VÆRKSTEDERNE 
Elevnavn og klasse 

Forældreunderskrift 

Til deltagelse i  

 Programmering    

Billedværksted 

Lerværksted 

Drama/Filmværksted 

Yderligere oplysninger kan fås hos viceafdelingsinspektør 
Annemarie Rafn. 

Afleveres senest fredag den 28.08.20 på kontoret. 



BILLEDVÆRKSTED 
3.-7. klasse v. Mia B. Jørgensen og Karin Søjnæs 

Onsdag kl. 14-15.35 

Er du vild med at tegne, male, bygge og designe? Så er 
det Billedværkstedet, du skal melde dig på. Vi arbejder 
med forskellige materialer, teknikker og temaer, og vi 
skal på museumsbesøg.


Du kommer på et hold med max. 18 elever og bliver 
undervist af to billedkunstlærere, der er vilde med 
kreative og fantasifulde børn. Plan over 
undervisningsgange og efterårstema får du efter 
tilmelding. 


Undervisningen foregår i billedkunstlokalet              
(10 gange pr. semester) 

KOGESKOLE 
Aflyst indtil videre pga. COVID-19 

GRATIS TILBUD FRA 
MUSIKSKOLEN 
NB! Formiddag: 

Sammensang for 1.-3 klasse 
TIRSDAG KL. 08.10 - 08.55

Første gang tirsdag den 8. september 2020. 

Kor for 4.-6. klasse 
ONSDAG KL. 08.10 - 08.55

Første gang onsdag den 9. september 2020. 

Eftermiddag: 

Sammenspil for 4.-6. klasse 
TORSDAG KL. 14.00 - 15.35

Første gang torsdag den 3. september 2020. 

Band og Vokal for 7.-8. klasse 
MANDAG KL. 14.00 - 15.35

Første gang mandag den 7. september 2020.


Undervisningen foregår i Ny Musik på 4.sal. 

Denne information findes også i 

Musikskolefolderen, som bruges ved tilmelding til 

disse tilbud..

PROGRAMMERING 
4.-6. klasse v. Johnny Christensen  

Tirsdag kl. 14.00-16.00 

Vi lever i en tid, hvor vi alle ejer enten en iPad, en 
computer, en spilkonsol eller en mobiltelefon. Men 
hvordan er de egentlig bygget op? Hvordan virker en 
computer? Vi skal kode og programmere os frem til 
nogle af svarene. Det gør vi fortrinsvis i Swift 
Playgrounds.


Vi kommer til at arbejde med LEGO Mindstorms, og vi 
skal have et forløb med Minecraft, hvor vi skal 
konstruere og derefter 3D printe vores konstruktioner. 
Derudover skal vi i år også arbejde med “level design”, 
altså det at skabe sine egne baner i et spil. Meld dig til 
programmering, hvis du vil lidt mere end bare spille på 
din telefon og selv være med til at skabe digitalt. Alle 
kan være med, både drenge og piger, øvede og 
uøvede. 


Undervisningen foregår i orienteringslokalet          
(10 gange) 

 


