Overskrift

Indhold

Kunstlinjens årsplan 2016/2017
Skema

Mål

Uge
Genbrug

Eleverne skal rystes sammen og
lærer depoterne at kende.

32
33

Lav et selvportræt i materialer fra
depoterne.
Få farver.
Jern og træ.
I grupper design et møbel af genbrug
og lav det.

Eleverne skal rystes sammen og
lærer depoterne at kende.

ons: skolestart
tors: Intro
fresøn: Fællesweekend
man: Intro
tirs: Intro
ons: Intro
tors: Slut kl. 15.00
fre: Fri
Genbrug

34

Lav et selvportræt i materialer fra
depoterne.
Få farver.
Jern og træ.
I grupper design et møbel af genbrug
og lav det.

Eleverne skal lære farvecirklen at
kende så de kan gøre brug af
den i projekter i årets løb.
Endviderer er det vigtig de hurtigt
får stiftet bekendskab med
forskellige teknikker, da dette vil
danne grundlag for
undervisningen senere på året.

man:
tirs:
ons: Wadden tide
tors:
fre:
Maleri
Farvelære

Mange teknikker skal præsenteres.

akrylmaling (parafrase)

Akvarel (komposition og
perspektiv)

tegning (skygger, hurtig
tegning og rum)

Eleverne skal lære farvecirklen at
kende så de kan gøre brug af
den i projekter i årets løb.

35

Mange teknikker skal præsenteres.

akrylmaling (parafrase)

Maleri
Farvelære

man:
tirs:
ons:
tors: Dreng/pige døgn
fre:

36

man:
tirs:
ons:

tors:
fre:

38

man: Fri
tirs:
ons:
tors & fre
Forældredøgns
fællesprojekt

37

39

man:
tirs:
ons:
tors:
fre: Planet Emily

man:
tirs:
ons:
tors:
fre:

40

man:
tirs:
ons:
tors:
fre:

Maleri
Farvelære

Forældredøgn

Broderiprojekt.

Broderiprojekt.




Mange teknikker skal præsenteres.

akrylmaling (parafrase)

Akvarel (komposition og
perspektiv)

tegning (skygger, hurtig
tegning og rum)

Eleverne skal lære farvecirklen at
kende så de kan gøre brug af
den i projekter i årets løb.
Endviderer er det vigtig de hurtigt
får stiftet bekendskab med
forskellige teknikker, da dette vil
danne grundlag for
undervisningen senere på året.

Endviderer er det vigtig de hurtigt
får stiftet bekendtskab med
forskellige teknikker, da dette vil
danne grundlag for
undervisningen senere på året.

Eleverne er med til at planlægge
forløb til forældrene

Planen laves sammen med
eleverne, da det er vigtig
eleverne bliver involveret i det at
have gæster i huset.

Akvarel (komposition og
perspektiv)
tegning (skygger, hurtig
tegning og rum)

Broderiøvelser. Broder på forskellige
materialer, i hånden og på maskine

Eleverne skal lærer broderiets
finesser at kende, både de finere
teknikker og de mere grove.

Eleverne skal lærer broderiets
finesser at kende, både de finere
teknikker og de mere grove.
Eleverne skal se at broderi kan
være mange ting og ikke kun
korssting og stramaj
Gamle fotos med nyt liv i form af
snore

Broderiøvelser. Broder på forskellige
materialer, i hånden og på maskine
Gamle fotos med nyt liv i form af
snore

Efterårsferie

41

42

man:
tirs:
ons:
tors:
fre: Sponsor

43

man:
tirs:
ons:
tors:
fre:

44

man:
tirs:
ons:
tors:
fre:

Skulpturer i
bevægelse

Skulpturer i
bevægelse

Skulpturen skal være en bevægelse.
en skal lægge krop til. der skal
tænkes udstilling. der skal laves
skitser.
Struktur arbejde i gips. forskellige
materialer skal dyppes i gips for at
lave forskellige strukturer.
Der laves først afprøvninger af
forskellige materialers teksturer og
derefter laves skulpturen.

Skulpturen skal være en bevægelse.
en skal lægge krop til. der skal
tænkes udstilling. der skal laves
skitser.
Struktur arbejde i gips. forskellige
materialer skal dyppes i gips for at
lave forskellige strukturer.
Der laves først afprøvninger af
forskellige materialers teksturer og
derefter laves skulpturen.

Målet er at eleverne skal arbejde
3D og øve sig i formgivning.
endvidere lægges der vægt på
den kreative proces hvor der skal
afprøves og udvælges.

Målet er at eleverne skal arbejde
3D og øve sig i formgivning.
endvidere lægges der vægt på
den kreative proces hvor der skal
afprøves og udvælges.

Eleverne skal se at broderi kan
være mange ting og ikke kun
korssting og stramaj

Glas/keramik

Rakubrænding
Brugsting/smykker i porcelænsler
Glas  skåle

Eleverne skal have erfaring med
keramik og glas.
De skal være en del af hele
processen fra de rå materiale, til
udformningen og brændingen,
fussing/slumping og glaseringen.

50

49

48

47

46

45

man:
tirs:

man:
tirs:
ons:
tors:
fre:

man:Terminsprøve
tirs: Terminsprøve
ons:Terminsprøve
tors:Terminsprøve
fre: Cuvøse

man:OSO/ team 9.
tirs:
ons:
tors:
fre:

brobygning og
projekt opgave

man:
tirs:
ons:
tors:
fre:

Glas/keramik

Glas/keramik
Signe fri uge

Samarbejde
med IT
PV fri uge

Samarbejde
med IT

Menneskelige malerier.

Menneskelige malerier.
der skal males på mennesker, filmes
og laves interaktiv kunst

Tingene færdiggøres, monteres og
glaseres.

Rakubrænding
Brugsting/smykker i porcelænsler
Glas  skåle

Eleverne skal lære at indgå i nye
samarbejdsgrupper, med folk fra

Eleverne skal lære at indgå i nye
samarbejdsgrupper, med folk fra
andre linjer og få et produkt ud af
det.

Eleverne skal have erfaring med
keramik og glas.
De skal være en del af hele
processen fra de rå materiale, til
udformningen og brændingen og
glaseringen.

Eleverne skal have erfaring med
keramik og glas.
De skal være en del af hele
processen fra de rå materiale, til
udformningen og brændingen og
glaseringen.

der skal males på mennesker, filmes
og laves interaktiv kunst

andre linjer og få et produkt ud af
det.

Afslt projekter
til julegaver

ons:
tors:
fre:
man: Linjedag
tirs: Juleafslutning

51
52
Grafik

Mønstre/gentagelser og
Grafik med lup

1

Eleverne skal lære at beherske
forskellige grafiske teknikker fx.
koldnål og linoleumstryk.
Eleverne skal lære at omdanne
en tegning til et grafisk værk.
Billederne skal udstilles.

man: Fri
tirs: Skolestart aften
ons:
tors:
fre: Linjedag

Planlægges senere da det afhænger
af samarbejde med vge

Grafik

2

man:
tirs:
ons: Efterskolernes aften
tors:
fre: Linjedag

Syprojekt

Planlægges senere da det afhænger
af samarbejde med vge

Mønstre/gentagelser
Grafik med lup.

3

man:
tirs:
ons:
tors:
fre: Linjedag

Syprojekt

Eleverne skal lære at beherske
forskellige grafiske teknikker fx.
koldnål og linoleumstryk.
Eleverne skal lære at omdanne
en tegning til et grafisk værk.
Billederne skal udstilles.

4

man:
tirs:
ons: Linjedag
tors: Linjedag
fre: Linjedag

11

10

9

8

7

6

5

man: Musical
tirs: Musical
ons:Musical
tors:Musical
fre: Musical
lørdag ny elevdag

man: Musical
tirs: Musical
ons:Musical
tors:Musical
fre: Musical

man: Musical
tirs: Musical
ons:Musical
tors:Musical
fre: Musical

man:
tirs:
ons:
tors:
fre:

Vinterferie

Norge

man:
tirs:
ons:
tors: Skolevalg
fre:Afrejs.

Samarbejde
med VGE?

Flex

Planlægges senere

Planlægges senere da det afhænger
af samarbejde med vge

Samarbejdet skal udmøntes i
fælles udstilling på musik og
billedskolen i Varde.

16

15

14

13

12

Studierejse

man:Fri
tirs:
ons:
tors:
fre:

man: Årsopgave
tirs: Årsopgave
ons: Årsopgave
tors: Fri
fre: Fri

man:
tirs:
ons:
tors:
fre:

man:
tirs:
ons:
tors:
fre:

man:
tirs:
ons:
tors: Slut kl. 15.00
fre: Fri

søndag gammel elevdag

17

Huggegården
Gasbeton

Huggegården
Gasbeton

Huggegården
Gasbeton

Gaven til
skolen

Overraskelse

Gasbeton skulptur
Træskulptur

Gasbeton skulptur
Træskulptur

Gasbeton skulptur
Træskulptur

Formålet er, at kunstholdet
2016/17 laver en gave til skolen.
Gaven skal være til fremtidig
glæde for skolen og dens elever
og personale.

Den nye huggegård skal indvies
og bruges til dette projekt.
Eleverne skal lære at arbejde
skulpturelt og tredimensionelt
med store skulpturer.

Den nye huggegård skal indvies
og bruges til dette projekt.
Eleverne skal lære at arbejde
skulpturelt og tredimensionelt
med store skulpturer.

Den nye huggegård skal indvies
og bruges til dette projekt.
Eleverne skal lære at arbejde
skulpturelt og tredimensionelt
med store skulpturer.

23

22

21

20

19

18

man: Grundlov/2. pinse
tirs: Mundtligeprøver
ons: Mundtligeprøver
tors: Mundtligeprøver

man:
tirs: Askov festival
ons:
tors:
fre:

man:
tirs:
ons:
tors: Ny elevdag 2
fre: Fri

man:
tirs:
ons:
tors: ØF17
fre:

man: Skriftlige prøver
tirs: Skriftlige prøver
ons: Skriftlige prøver
tors: Skriftlige prøver
fre: Bededag

man:
tirs: Skriftlige prøver
ons: Skriftlige prøver
tors: Skriftlige prøver
fre: Skriftlige prøver

Håndlavet
papir

Papir

Overraskelse

Eleverne skal lære at lave deres
eget papir af genbrugs og
naturmaterialer.
Papiret skal bruges til fx at lave
små bøger/mindebøger.

Formålet er, at kunstholdet
2016/17 laver en gave til skolen.
Gaven skal være til fremtidig
glæde for skolen og dens elever
og personale.

Gaven til
skolen

Håndlavet
papir

Eleverne skal lære at lave deres
eget papir af genbrugs og
naturmaterialer.
Papiret skal bruges til fx at lave
små bøger/mindebøger.

25

24

man: Store grædedag

man: Mundtligeprøver
tirs: Mundtligeprøver
ons: Mundtligeprøver
tors:Linjedag
fre:Galla og ren

man: Mundtligeprøver
tirs: Mundtligeprøver
ons: Mundtligeprøver
tors: Mundtligeprøver
fre: Mundtligeprøver

fre: Mundtligeprøver

26

