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Odder

Randlevskolen  er med i et tværkulturelt projekt om billedkunst.  FOTO: MORTEN MARBOE

Tatjana Knudsen brænder for billedkunst  og for at lære eleverne også at bruge den kreative del af hjernen.  FOTO: MORTEN MARBOE

Randlevskolen  
er med i finsk 
projekt

Af Rasmus Blicher
rb@hsfo.dk

RANDLEV - For billedkunst-
lærer Tatjana Knudsen er 
det helt almindeligt, at hen-
te inspiration og udvide sit 
netværk gennem blogs på 
nettet. 

Hun har også selv en blog, 
hvor hun skriver om billed-
kunst og bl.a. om nogle af de 
projekter, hun laver med 
eleverne på Randlevskolen. 

Alligevel blev hun lidt 

overrasket, da hun blev kon-
taktet af en billedkunstlærer 
fra Finland, som havde læst 
hendes blog og ville have 
hende med i et projekt. 

- Der blev verden meget 
lille, siger hun med et smil. 

Talte over Skype
Billedkunstlæreren fra Fin-
land, der hedder Arlene 
Tucker, kontaktede Tatjana 
Knudsen for at høre, om 
hun ville være med i et pro-
jektet ”Dear You”, hvor ele-
ver over hele verden deler, 
hvad de laver i billedkunst 
og giver hinanden opgaver. 

- Vi talte sammen over 
Skype om projektet, hvor 

børn mødes gennem kun-
sten på tværs af landegræn-
ser, og det passer godt med 
Randlevskolens værdi-
grundlag, der bl.a. er ”ud-
syn”, så vi ville gerne være 
med, siger Tatjana Knudsen.

Et af projekterne har væ-
ret, at eleverne fra Randlev-
skolen skulle tegne nogle 
selvportrætdukker og sende 
dem til eleverne fra Helsinki 
og omvendt. 

- Selv om meget af kom-
munikationen foregår over 
nettet, sendte vi værkerne 
med post, for det er en vigtig 
pointe, at billedkunst ikke 
kun er et medie, man kigger 
på, men også noget man rø-

rer ved, siger Tatjana Knud-
sen.  

Forståelse for kultur
Samarbejdet med eleverne 
fra Helsinki, der løber over 
et år, har bl.a motiveret ele-
verne til at lære om andre 
landes kultur, men også til at 
bruge engelsk i praksis. 

- Sproget er ikke bare no-
get, der foregår som under-
visning i klassen. Børnene  
er nødt til at bruge det for at  
kommunikere, siger hun.

- Projektet har også givet 
eleverne et spændende ind-
blik i, hvad billedkunsten 
også kan bruges til, tilføjer  
Tatjana Knudsen, der gerne 

vil slå et slag for at få billed-
kunst mere frem i skolerne.  

- Det er vigtigt, at børnene 
har boglige fag, men vi skal 
også have fokus på æstetiske 
læreprocesser og dermed 
den kreative del af hjerne 
med. Det budskab vil jeg 
gerne udbrede, siger hun.

 ➔ Læs mere om projektet på: 
http://www.dearyouart- 
project.com 
Læs Tatjans blog på http://
tatjanaknudsen.blogspot.dk/

Lokal billedkunstlærer  
blev opdaget på nettet 

Eleverne sender  projektet til Helsinki.  FOTO MORTEN MARBOE

HUNDSLUND - Weekendens 
kunstudstilling i Hundslund 
blev igen i år en succes med 
ene tilfredse udstillere, 
hvoraf mange fik solgt en 
del.

Skønt der også var kunst-
nere, der ikke solgte noget, 
oplevede alle udstillerne det 
som en god weekend, hvor 
de fik talt med andre kunst-
nere, og set hinandens vær-
ker og kunst til gensidig in-
spiration. Kunstnernes æg-
tefæller deltog også, for ”det 
er nu så hyggeligt i Hunds-
lund”, som de siger.

Hundslund Købmands-
gård havde leveret vine til 
vinsmagning, og Mogens 
Mehl havde skabt den rette 
stemning i et hjørne med 
vintønde, lænestole og pla-
kater.

Family Garden havde 
pyntet et par paller med et 
væld af blomster, som dan-
nede rammen om caféområ-
det. 

Kunstgruppen, der står 
bag udstillingen, er fuldt ud 
tilfredse med afviklingen af 
udstillingen. Der kom 460 
besøgende, det svarer stort 
set til tidligere års besøgstal. 

Succes med 
kunstudstilling

ODDER - Odder Højskole kan 
i år fejre jubilæum, da det 3. 
november er 125 år siden, 
højskolen tog imod de første 
højskoleelever på Rørthvej.

Siden har skolen, med for-
stander Søren Winther Lar-
sens ord, leveret højskoleliv 
i fællesskabets, kulturens og 
demokratiets tjeneste med 
udgangspunkt i Danmarks 
navle.

- Højskolen føler sig stær-
kere end nogensinde, og vi 
har aldrig haft så mange ele-
ver som nu. Derfor åbner vi 
dørene for hele byen og fej-
rer en hel uge i træk på bed-
ste højskolemanér, fortæller 
han.

I uge 45 vil der således 
være arrangementer hver 
dag fra tirsdag til og med lør-
dag. 

Tirsdag 4. november ud-
deler højskolen Den Gyldne 
Grundtvig, som er Odder 
Højskoles kulturpris. Dagen 
efter holdes der sangaften 
med fællessang fra Højskole-
sangbogen. 

Torsdag 6. november er 
der teaterpremiere, når sko-
lens teaterelever viser deres 
efterårsforestilling, og fre-
dag 7. er der salsa for de dan-
selystne med hjælp fra sko-
lens danseelever. 

Alle arrangementerne 
starter kl. 19.30 - undtagen 
lørdag 8. november, når der 
er reception fra kl. 16-18 for 
alle, der har lyst til at ønske 
tillykke og få et lille glas. Om 
aftenen er der festmiddag 
med underholdning for ind-
budte.

Odder Højskole 
fylder rundt


