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UC SYD har en særlig, regional forpligtelse til at udbyde
”Almen uddannelse i sløjd” og enkeltfag herunder – bl.a.
Sikkerhed ved maskiner, som er obligatorisk for alle
undervisere, der benytter sløjdafdelingens maskiner i
forbindelse med undervisningen. Vores udbudsansvar
dækker hele Jylland, Fyn og øerne, og vi gør derfor
opmærksom på, at der mod betaling kan arrangeres
overnatning i tilknytning til kursusstedet.

Skolefaget sløjd blev i 2014 afløst af det nye fag
”Håndværk og design”. De faglige kerneelementer i
"Almen uddannelse i sløjd" vil også være en del af
lærerens kernefaglige kompetence i det nye fag
”Håndværk og design”.

Derfor vil "Almen uddannelse"/"Almen uddannelse som
enkeltfag" være aktuelt, relevant og kompetencegivende i
forhold til fremtidens undervisningsfag ”Håndværk og
design”

ALMEN UDDANNELSE I SLØJD -
SLØJDLÆRERUDDANNELSEN
- Kompetencegivende efteruddannelse for lærere,
pædagoger og andre.
- Adgangsgivende til PD i Materiel kultur.

Formål
Almen uddannelse i sløjd har til mål at uddanne lærere,
pædagoger og andre til at varetage undervisning i sløjd
som fag og i sløjd som arbejdsform i andre fag i skolen
samt som aktivitet i SFO’er, i institutioner med videre.

Indhold
Som studerende skal du:

Tilegne dig kundskaber og færdigheder om fagets
indhold og arbejdsformer.
Blive i stand til at anvende sløjd som arbejdsform i
andre undervisningsfag og i andre pædagogiske
sammenhænge.

Tilegne dig indsigt i fagets didaktik.
Blive i stand til at opbygge en arbejdsform, der sætter
dig i stand til at udvikle dig i takt med nye
undervisningsmæssige tendenser og vilkår.
Opnå indsigt i det praktiske arbejdes kulturhistorie,
herunder dets værdi for den alsidige personlighed og
for fællesskab og samfund.

I uddannelsen indgår et obligatorisk kursus, Sikkerhed
ved maskiner, hvor der gives et grundlæggende kendskab
til de almindeligt forekommende arbejdsfunktioner ved
betjening af båndsav, rundsav og tykkelses-høvl/afretter.

Adgangskrav
For at blive optaget skal du have en gymnasial
ungdomsuddannelse eller tilsvarende kvalifikationer
kombineret med to fag på C-niveau samt mindst to års
erhvervserfaring inden for undervisning eller andet
pædagogisk arbejde.

Undervisningens placering og omfang
Du kan tage uddannelsen samtidig med, at du er i
arbejde. Vi mødes i Esbjerg én gang om ugen gennem to
år samt i fire heltids-studieuger. Hertil kommer eksamen.
Det bliver til 500 undervisningstimer inklusive eksamen.
Der undervises typisk seks timer pr. undervisningsgang.

Samlet svarer uddannelsen til 1 studieårsværk, der er lig
med en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Omfang: 60 ECTS. Underviser HPET
Sted:  UC SYD, Stengårdsvej 144-146, 6705 Esbjerg Ø
Tidspunkt: Mandage i perioderne: 1. år 6/8 2018 – 6/5
2019. 2. år 5/8 2019 - 4/5 2020 + en heltidsstudieuge 35
i 2018 og to heltidsstudieuger 21 og 35 i 2019 samt en
heltidsstudieuge/eksamen i uge 18 i 2020.
Pris: Kr. 42.500 (betales i 4 rater)  Man skal påregne
udgift til bøger og materialer.

SLØJDLÆRER-
UDDANNELSEN
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Tilmelding: Elektronisk tilmelding på ucsyd.dk,
kursus-nr. EH02-18019

Tilmeldingsfrist: 1. juni 2018

ALMEN UDDANNELSE I SLØJD SOM ENKELTFAG
Almen uddannelse i sløjd udbydes også som 8 enkeltfag.
8 enkeltfag er lig med en hel sløjdlæreruddannelse.

Enkeltfagene er:
Sikkerhed ved maskiner
Design af brugsting
Fri fantaserende virksomhed
Kulturteknikker fra historiske perioder
Etnografika
Sløjd som arbejdsform i andre fag
Håndværk og værktøj
Afsluttende projekt i Almen uddannelse i sløjd

De følgende enkeltfag, der aktuelt er opslået, kan helt
eller delvis erstatte enkeltfagene, bortset fra enkeltfagene
”Håndværk og værktøj” og ”Afsluttende projekt i Almen
uddannelse i sløjd”.

For at få godkendt enkeltfaget eller modulet som sådan
skal den studerende i hver enhed arbejde med et fagligt
projekt, der skal godkendes. Enkeltfagene ”Håndværk og
værktøj” og ”Afsluttende projekt i Almen uddannelse i
sløjd” afsluttes med eksamen.

Studievejledning
Henvendelse til lektor Henrik Petersen, hpet@ucsyd.dk,
eller tlf. 7266 3119.

SIKKERHED VED MASKINER
Formål
At opnå grundlæggende kompetencer og færdigheder i
de almindeligt forekommende arbejdsfunktioner ved
betjening af båndsav, rundsav og afretter/tykkelseshøvl.

Indhold
Der undervises i maskinorientering og maskinbrug,
herunder vedligeholdelse og maskinbetjening med stor
vægt på indøvelse af sikre arbejdsvaner. Foruden i sikker-
hedsregler, brug af hjælpeværktøjer, personlige
værnemidler, materialekendskab og tegningsforståelse.

Kompetence
Gennemført enkeltfag giver dokumenterede praktiske
kompetencer og fornødent kendskab til benyttelse af
ovennævnte maskiner.

Omfang: 7,5 ECTS. Underviser HPET
Sted: UC SYD, Stengårdsvej 144-146, 6705 Esbjerg Ø
Tidspunkt og elektronisk tilmelding: Der udbydes to
hold i efteråret 2018 og to hold i foråret 2019:
EH02-18020: Fuldtid i ugerne 37 og 38 2018 (fra
mandag i uge 37 til og med torsdag i uge 38)

HÅNDVÆRK OG
DESIGN, SLØJD

https://evu.ucsyd.dk/EH02-17017
https://evu.ucsyd.dk/EH02-17018
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EH02-18021: Fuldtid i ugerne 40 og 41 2018 (fra
mandag i uge 40 til og med torsdag i uge 41)
EH02-19001: Fuldtid i ugerne 4 og 5 2019 (fra mandag i
uge 4 til og med torsdag i uge 5)
EH02-19002: Fuldtid i ugerne 8 og 9 2018 (fra mandag
i uge 8 til og med torsdag i uge 9)
Pris: Kr. 9.500
Tilmeldingsfrist: 1. juni 2018/1. november 2018

DESIGN, PROCES OG METODE
Formål
At sætte fokus på design og designprocessens betydning
for læreprocesserne i sløjd, håndarbejde og håndværk
og design.

Indhold
Design rummer mange, lærerige og udfordrende
oplevelser med mulighed for at arbejde
håndværksmæssigt, udtryksmæssigt, problemløsende,
eksperimenterende og legende, hvilket er indbegrebet af
praktisk æstetisk virksomhed.

Idéudvikling.
Produktudvikling.
En designproces kan have mange forskellige
indgangsvinkler og forløb.
Forskellige muligheder og teorier præsenteres,
afprøves og drøftes.

I designprocessen benyttes nogle af designfagets
metoder, som f.eks. research, brainstorm, mindmap,
skitsering, mood-boards/collager, modeller,
undersøgelse af materialets muligheder og beskaffenhed,
eksperimenter med håndværksmæssige løsninger osv.

Vi vil arbejde med nogle af disse metoder, samt med
designprocessens lærings- og udviklingsperspektiv i
relation til faget, Håndværk og design.
Der arbejdes med ovenstående indholdselementer i
forbindelse med konkrete praktiske designforløb.

Deltagerforudsætninger
Uddannelse og/eller undervisningserfaring i
håndarbejde, sløjd, eller håndværk og design.

Arbejdsform
Der arbejdes primært med praktiske designforløb i en
vekselvirkning med teoretiske og praktiske oplæg og
drøftelser.

Omfang: 3,75 ECTS. Undervisere HPET og HDPE
Sted: UC SYD, Stengårdsvej 144-146, 6705 Esbjerg Ø
Tidspunkt: Fuldtid i uge 11 2019
Pris: Kr. 4.750
Tilmelding: Elektronisk tilmelding på ucsyd.dk, kursus-
nr. EH02-19003
Tilmeldingsfrist: 1. november 2018

HÅNDVÆRK OG DESIGN PÅ MELLEMTRINNET – ARBEJDE
I MATERIALET TRÆ
Formål
At opnå håndværksmæssige færdigheder og
kompetencer til at inddrage hovedmaterialet træ og
træarbejdet i undervisningen i Håndværk og design på
mellemtrinnet, og herunder afsøge og gøre erfaringer
med relevante emne- og tingsområder i relation til fagets
læringsmål.

Indhold
Der arbejdes med varierede indfaldsvinkler til fagets
læringsmål, samt med design og produkt gennem
skabende håndværksmæssigt arbejde, i materialet træ
med et bredt udvalg af relevante håndværks teknikker og
værktøjer indenfor arbejdet med materialet træ.
Der arbejdes med værkstedsindretning, slibning og
vedligehold af værktøj mv.

Af eksemplariske arbejdsområder kan nævnes:
Arbejde i frisk træ – havens træer og buske.
Udvikling af tematiske forløb som ”spil og leg”, "med
løvsav og krydsfiner", "æsker og kasser".

HÅNDVÆRK OG
DESIGN, SLØJD PÅ
MELLEMTRINNET

https://evu.ucsyd.dk/EH02-17019
https://evu.ucsyd.dk/EH02-18001
https://evu.ucsyd.dk/EH02-18002
https://evu.ucsyd.dk/EH02-18003
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Oplæg som ramme for fantasi og individuelle
løsninger, f.eks. arbejde i ”strandtræ” og ”skaberi”.
Inspiration og oplæg til eksperimenterende arbejde,
f.eks. ”kuglebaner”, ”musefælder” og ”dominoeffekt”.
Vedligeholdelse af værksted og slibning af værktøj mv.

Omfang: 7,5 ECTS. Underviser HPET
Sted: UC SYD, Stengårdsvej 144-146, 6705 Esbjerg Ø
Tidspunkt: Fuldtid i ugerne 49 og 50, 2018 (fra mandag
i uge 49 til og med torsdag i uge 50)
Pris: Kr. 9.500
Tilmelding: Elektronisk tilmelding på ucsyd.dk, kursus-
nr. EH02-18022
Tilmeldingsfrist: 1. juni 2018

HÅNDVÆRK OG DESIGN PÅ MELLEMTRINNET – ARBEJDE
I MATERIALET METAL
Formål
At opnå håndværksmæssige færdigheder og
kompetencer til at inddrage hovedmaterialet metal og
metalarbejde i undervisningen i Håndværk og design på
mellemtrinnet og herunder afsøge og gøre erfaringer
med relevante emne- og tingsområder i relation til fagets
læringsmål.

Indhold
Der arbejdes med skabende og håndværksmæssig
fremstilling af emner i metal. Metallers egenskaber og
tilhørende materialelære indgår i kurset.
Vi vil blandt andet tage afsæt i nogle af følgende emner/
temaer:

Genbrug og bæredygtighed. Arbejde i tynde
materialer, genbrug af blikdåser.
Arbejde i aluminium.
Drivning i kobber og aluminium.
Arbejde i tråd.
Smykker.
Tinstøbning.

I tilknytning til emnerne behandles problematikker
omkring værkstedsindretning, værkstedsbestykning,
materialeindkøb, risiko og sikkerhed mm.

Omfang: 7,5 ECTS. Underviser HPET
Sted: UC SYD, Stengårdsvej 144-146, 6705 Esbjerg Ø
Tidspunkt: Fuldtid i ugerne 2 og 3, 2019, (fra mandag i
uge 2 til og med torsdag i uge 3)
Pris: Kr. 9.500
Tilmelding: Elektronisk tilmelding på ucsyd.dk, kursus-
nr. EH02-19004
Tilmeldingsfrist: 1. november 2018

HÅNDVÆRK OG DESIGN - SMEDNING I BØRNEHØJDE
Formål
At opleve og erfare oprindelig håndværksmæssig
fremstilling, formgivning og teknologi for at skabe
forståelse for den kulturhistoriske proces og give
forudsætninger, erfaringer og lyst til at smede sammen
med børn i håndværk og design/sløjd eller en tværfaglig
sammenhæng i skolens undervisning og temaarbejde.

HÅNDVÆRK OG
DESIGN, SLØJD PÅ
MELLEMTRINNET

https://evu.ucsyd.dk/EH02-17020
https://evu.ucsyd.dk/EH02-18004
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Indhold
Børns erfaringer med ild er sparsomme. Oplevelser og
erfaringer med glødende jern i ilden kan med enkle
midler opnås ved opbygning af udendørs esser ved
skolen, institutionen eller på lejrskolen. Vi opbygger
udendørs primitive esser med de ”forhåndenværende”
værktøjer og materialer, og der arbejdes med
elementære smedeteknikker ved:

Smedning med enkle redskaber og værktøjer.
Fremstilling af ting til mad over bål.
”Tag klassen ud af klassen” og gør historien levende.

Vi laver en helt enkel esse med diverse udstyr til at tage
med hjem til at anvende til egen undervisning eller
aktivitet.

Omfang: 3,75 ECTS. Underviser HPET
Sted: UC SYD, Stengårdsvej 144-146, 6705 Esbjerg Ø
Tidspunkt: Fuldtid i uge 15 2019
Pris: Kr. 4.750
Tilmelding: Elektronisk tilmelding på ucsyd.dk, kursus-
nr. EH02-19005
Tilmeldingsfrist: 1. november 2018

HÅNDVÆRK OG DESIGN –
ARBEJDE I FRISKFÆLDET TRÆ
Formål
At arbejde i det friske nyfældede træ med design og
fremstilling af brugsgenstande mm, og herunder erfare
hvordan naturmaterialet bearbejdes til et kulturprodukt.
Målet er at opnå håndværksmæssige færdigheder og
kompetencer, samt erfare den pædagogiske værdi ved
denne bæredygtige tilgang til faget håndværk og de-
sign/sløjd. Hvordan kan arbejde i friskt træ sættes i en
sammenhæng med nutidigt håndværk, design og
dannelse?

Indhold
At lære det nyfældede træs egenskaber og muligheder

at kende.
At arbejde med kniv, forskellige øksetyper og båndkniv
ved høvle- og snittebænke.
At arbejde med kulturhistoriske aspekter gennem
konkrete oplæg og idéer til undervisningsforløb i sløjd/
håndværk og design, i tværfaglige sammenhænge,
indendørs eller i udeskolen, på lejrskole, i skolestarten
og i fritidsinstitutionen.
Skæftning af egen snittekniv.
Snitning af køkkengrej m.v.
Udhuling af skeer, skåle eller trug.
Fremstilling af hjælpeværktøj til arbejde i friskt træ.
Hertil kommer værkstøjs- og materialekendskab,
tørringsteknikker, risiko og sikkerhed mv.

Omfang: 3,75 ECTS. Underviser HPET
Sted: UC SYD, Stengårdsvej 144-146, 6705 Esbjerg Ø
Tidspunkt: Fuldtid i uge 18, 2019
Pris: Kr. 4.750
Tilmelding: Elektronisk tilmelding på ucsyd.dk, kursus-
nr. EH02-19006
Tilmeldingsfrist: 1. november 2018

HÅNDVÆRK OG DESIGN – TRÆDREJNING I BØRNEHØJDE
Formål
At gøre erfaringer med materialet træ og lære forskellige
træsorters muligheder og begrænsninger at kende
gennem arbejdet ved trædrejebænken. Herunder få
kompetencer og inspiration til at inddrage arbejdet ved
drejebænken og især langs-drejning i faget, Håndværk
og designs sidste fase på mellemtrinnet og i overbyg-
ningens valgfag i Håndværk og design.

Indhold
I mange skolers værksted står der en eller flere
drejebænke/trædrejning og arbejdet ved drejebænken
er også fremadrettet et kernefagligt område af faget
Håndværk og design i Folkeskolen.
Elever må anvende trædrejebænken fra 6. klasse, og

HÅNDVÆRK OG
DESIGN, SLØJD PÅ
MELLEMTRINNET

https://evu.ucsyd.dk/EH02-18005
https://evu.ucsyd.dk/EH02-18006
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muligheden for at arbejde med drejebænken til enkle
drejeopgaver på mellemtrinnet og i overbygningens
valgfag, giver mulighed for at udvikle arbejdet med
fagets progression, og samtidig give inspiration til
elevernes læring og engagement i faget.

På kurset vil der blive givet kompetence til:
Det grundlæggende arbejde ved trædrejebænken og
håndværksområdet vil blive introduceret gennem
enkle drejeopgaver i langs-drejning som f.eks.
lysestager, svampe, pizzarulle, værktøjshåndtag,
spillebrikker m.v.
Der vil blive arbejdet i såvel vådt som tørt træ, ligesom
den tilhørende materialelære vil blive behandlet.
Der vil blive arbejdet med, hvordan trædrejebænken
og trædrejning kan indgå i deciderede designopgaver,
hvor hele eller dele af opgavens løsning udføres ved
hjælp af drejebænkens muligheder. F.eks.
designopgave med temaet lamper, insekter, ”det hele
går i fisk” eller ”bord dæk dig”.
Risiko og sikkerhed, herunder slibning af værktøj
indgår i kurset.
Omfang: 3,75 ECTS. Underviser HPET
Sted: UC SYD, Stengårdsvej 144-146, 6705 Esbjerg Ø
Tidspunkt: Fuldtid i uge 10 2019
Pris: Kr. 4.750
Tilmelding: Elektronisk tilmelding på ucsyd.dk, kursus-
nr. EH02-19007
Tilmeldingsfrist: 1. november 2018

SPOT ON TEKSTILE MATERIALER OG TEKNIKKER
Kurset henvender sig til sløjdlærere og andre undervisere
i HD, som ikke har en liniefag i håndarbejde / eller anden
tekstilfaglig uddannelse.

Hvis du mangler kendskab til forarbejdning og dekoration
af tekstile materialer, så  har du her mulighed for at følge
kurset hele ugen, og alternativt kan du, såfremt der er
plads på kurset, vælge én til flere kursusdage,  hvor der

sættes fokus på forskellige grundlæggende basisområder
indenfor det tekstile fagområde.
Hver kursusdag starter med en introduktion i de
grundlæggende værktøjer og teknikker indenfor det
specifikke fagområde, og disse afprøves efterfølgende i
værkstedet i forbindelse med fremstillingen af enkle
produkter.

25.3. Tekstile dekorationsteknikker
Trykteknikker samt transferteknikker på tekstil. Der
udarbejdes enkle produkter som er relevant i HD
undervisningen på trin 1 og 2.
26.3.  Symaskinen 1
Lær at bruge symaskinen, lav produkter med fokus på
form og funktion.  Der udarbejdes enkle produkter som er
relevant i HD undervisningen på trin 1 og 2.
27.3. Symaskinen 2
Dekorationsteknikker på symaskinen:  applikation og
maskinbroderi . Der udarbejdes enkle produkter som er
relevant i HD undervisningen på trin 1 og 2.
28.3. Filtning
Grundlæggende  filtning af massiv form samt flade og
nålefiltning. Der udarbejdes enkle produkter som er
relevant i HD undervisningen på trin 1 og 2.
29.3. Væv og flet
Hvordan man kan arbejde med enkle væve- og
fletteknikker i håndværk og design. Der udarbejdes enkle
produkter som er relevant i HD undervisningen på trin 1
og 2.

Omfang: 3,75 ECTS. Underviser HDPE
Sted: UC SYD, Stengårdsvej 144-146, 6705 Esbjerg Ø
Tidspunkt: Fuldtid i uge 13, 2019
Pris: Kr. 4.750
Tilmelding: Elektronisk tilmelding på ucsyd.dk, kursus-
nr. EH02-19011
Tilmeldingsfrist: 1. november 2018

HÅNDVÆRK OG
DESIGN, SLØJD PÅ
MELLEMTRINNET

https://evu.ucsyd.dk/EH02-18007
https://evu.ucsyd.dk/EH02-18012


PRAKTISKE OPLYSNINGER

Målgruppe
Lærere, pædagoger og andre, der skal
forestå pædagogisk værkstedsarbejde.

Undervisere
Henrik Petersen, HPET - lektor, hpet@ucsyd.dk
Hanne Dalager, HDPE - lektor, hannedalager@gmail.com
ekstern underviser, m.fl.

Kursussekretær
Christina Henriksen Bonde, chbo@ucsyd.dk
7266 5265

Forplejning
Formiddags- og eftermiddagskaffe/te med brød/kage.

Overnatning på Sløjd Herberget
Det er muligt at leje et værelse under kursusforløb, dog
efter først til mølle princippet. Det koster 150 kr. pr.
overnatning.
For reservation sendes en mail til receptionist Birthe
Marlot Møller, bmmo@ucsyd.dk med de ønskede datoer
for overnatning - det er også muligt at overnatte fra om
søndagen. Husk at oplyse kursusnavn, kursus-nr. og hvem
der skal betale, EAN-nr. mv.

OBS
Vi gør opmærksom på, at tilmelding er økonomisk
bindende fra optagelsestidspunktet.

Forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer.

UC SYD
Forskning - Innovation - Videreuddannelse
Stengårdsvej 144-146
6705 Esbjerg Ø

ucsyd.dk


