Kære Skoleleder,
Mange kommuner vælger at sende flygtningebørn direkte ud i folkeskolerne eller i folkeskolens
modtageklasser. Det øger behovet for nye redskaber i klasseværelset ud over den sprogindsats, som
allerede er, der kan styrke læreres og elevers kendskab til hinanden og bygge bro over sproglige og
kulturelle forskelle.
På Louisiana har vi siden 2006 udviklet særlige undervisningsforløb for flygtningebørn og unge, som træner
deres relationer og evner til at forstå og udtrykke følelser. Eleverne samarbejder om kreative opgaver
inspireret af kunstens ideer såvel som deres egne tanker og drømme. Non-verbale redskaber som tegning
og kreativt arbejde fungerer som en rød tråd, der hjælper de unge til at fokusere og bygge bro over
sproglige udfordringer.
Med Blyanten i baglommen: et toolkit til både elever og lærere
Vedlagt er et eksemplar af toolkittet Med blyanten i baglommen som præsenterer projektets tegneidéer,
mens lærertoolkittet præsenterer de pædagogiske overvejelser bag aktiviteterne. Opgaverne er enkle og
lowtech og kan derfor anvendes hvor som helst, også på jeres skole.
Erfaringen viser, at projektets metoder ikke alene har relevans for flygtningebørn og deres lærere, men kan
anvendes bredt, da alle børn har godt af at træne relationer. Som noget nyt vil vi derfor tilbyde jeres
lærergruppe en introduktion til projektet fulgt af en workshop i metoderne ved projektleder Line Ali
Chayder. (Se venligst vedlagte bilag for mulige datoer og tider). Vi håber, at de klasser som ikke kan tage
turen til Louisiana, i stedet kan bruge metoderne på museer i nærområdet.
Foredrag og workshop udspringer direkte af det prisbelønnede projekt Med kunsten som rejsekammerat.
Det sætter fokus på at bruge kunsten som et kreativt og mentalt frirum for flygtningebørn og unge.
Samtidig virker mødet med kunsten som en metode til at styrke elevernes interkulturelle forståelse.
http://www.louisiana.dk/med-kunsten-som-rejsekammerat-flygtningeb%C3%B8rn-p%C3%A5-louisiana
Vi håber at bidrage med inspiration og gode ideer til at bruge kunsten som brobygger på jeres skole.
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Bilag:

Med kunsten som rejsekammerat rejser ud til din skole
Praktisk info
1. Foredrag
Foredraget Med kunsten som rejsekammerat introducerer undervisningsprojektet og dets metodiske greb.
Hvordan enkle tegneøvelser eksempelvis kan bruges til at styrke elevernes kendskab til hinanden eller
eksempler på brobygning mellem danske og udenlandske elever.
Tid: ca. 45. min.
2. Workshop
Workshoppen giver mulighed for at teste nogle af metoder og opgaverne i toolkittet Med blyanten i
baglommen. Desuden vender vi erfaringer med at bruge kunst i undervisningen som et særligt rum for
udvikling af relationer og refleksion. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage.
Tid: 1 eller to timer. Deltagerantal: max. 24.

Sådan bestiller du

1. Kontakt bookingen ring på tel 4919 0719 (tirs-fredag 9.00-15.00)
2. Vælg mellem følgende måneder: maj, juni, november, december.

Pris

1. Administrationsgebyr på kr. 300.
2. Dækning af transportudgifter tur/retur for Line Ali Chayder fra Louisiana til din skole.

