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BILLEDSKOLER I DANMARK

INDLEDNING
Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder har med års mellemrum gennemført en billedskoleundersøgelse, der skal følge udviklingen i billedskolerne i Danmark, dokumentere faktuelle forhold
med hensyn til rammer og indhold, geografisk placering og hvad der ellers rører sig aktuelt i
billedskolerne.
Den første billedskoleundersøgelse kom i 1991 og blev fulgt op i 1997, 2023, 2009/10 og
2014/15.
Ud over undersøgelserne drøftes billedskolernes forhold løbende i Nyhedsbreve og i lokale og
nationale netværk samt på seminarer og konferencer. En beskrivelse af den indholdsmæssige
praksis kan ses i en publikation om billedskoler ”Billedskoler i Danmark”, der udkom der i 2011
(andet oplag i 2012). Her gives blandt andet forskellige synsvinkler og eksempler på indhold,
organisationsformer og praksis fra hele landet.
Der findes derfor væsentlig mere viden om billedskolerne, billedskolernes udvikling og de forandringer og initiativer, der er undervejs, end besvarelserne i denne rapport viser. Følgelig kan der
være oplysninger, der ikke når med i denne sammenskrivning af undersøgelsen. Corona-situationen indgår ikke i undersøgelsen, da de første spørgeskemaer blev udsendt før nedlukning.
I 2014 overtog Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst undersøgelsen, og det er også
kompetencecenteret, der har stået for undersøgelsen i 2020.
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Tilbagemeldingerne på undersøgelserne har været positive, og vi håber, at også denne undersøgelse vil være anvendelig og til inspiration for både nye og ældre billedskoler uanset deres
organisering.
Vi håber også, at den dokumentation og de faktaoplysninger, der fremkommer i undersøgelsen,
kan bidrage til at give kommuner og politikere et overblik over billedskolerne i Danmark, over
mangfoldigheden og de mange måder billedskoler kan drives på.
Måske kan den også bidrage til at skabe ligestilling for rammer og økonomiske vilkår mellem
kunstarterne - uden at gøre dem ens og med respekt for den enkelte kunstarts egenart.
For uden en forpligtende lovgivning som base og uden et statsligt tilskud (som i musikskolerne
og de andre kunstarters kompetencecentre) vil billedskolerne fortsat leve en usikker økonomisk
tilværelse. At de på trods af dette gennem mange år har vist sig levedygtige med et stadigt
stigende antal børn og unge, et stadigt bredere undervisningstilbud og et stadigt højere fagligt
kvalitetsniveau er noget af en præstation og vidner om, at der et solidt fundament at bygge
videre på.
SAMLET ANTAL BØRN OG UNGE, DER DELTAGER I BILLEDSKOLERNES AKTIVITETER .

Antallet af elever på holdundervisning er ca. 9000. Dette er en stigning på 2000 elever på
holdundervisning i forhold til 2014.
Min. 16.500 børn og unge deltager i aktiviteter ud over holdundervisning. Dette er en stig
ning på ca. 6225 børn og unge i forhold til 2014.
Det samlede antal, der deltager i billedskolernes holdundervisning og andre aktiviteter er ca.
25.500 børn og unge. Det er en samlet stigning på 8225 elever siden 2014.
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1. OM UNDERSØGELSEN
Første udsendelse af spørgeskemaer blev udsendt i februar 2020, men som bekendt blev tiden
herefter usikker og fyldt med andre tanker og gøremål, så vi har løbende sendt påmindelser og
løbende modtaget besvarelser.
Når spørgsmålene i spørgeskemaet lægger sig tæt op af spørgsmål i tidligere undersøgelser,
er det for at kunne sammenligne og følge udviklingen på den lange bane. Der har dog været en
tilretning i forhold til aktuelle forhold. Det har f.eks. været i forbindelse med kommunalreform
og folkeskolereform. Fremover vil det antagelig være virkningerne af Corona, der skal følges og
have opmærksomhed.
Opgørelsen af de fleste spørgsmål er udelukkende baseret på besvarelser af spørgeskema, mens
det har været muligt at supplere med andre faktuelle forhold på billedskolernes/ kulturskolernes
hjemmesider og med tal fra Danmarks Statistik.
Desuden har vi kunnet sammenligne oplysninger med tidligere undersøgelser. Der har f.eks. ved
lederskift været tvivl om etableringsår, hvilket vi har kunnet finde frem til via tidligere års oplysninger.
I 2014/15 er der i undersøgelsen en procentudregning på de enkelte punkter. I nærværende undersøgelse giver det ikke mening, da undersøgelsen talte hundrede billedskoler ved første sammenskrivning. Enkelte svar dækker over flere spørgsmål, hvilket umiddelbart kan give et skævt
billede af talmaterialet.
Undersøgelsen kunne med fordel have været suppleret med kvalitative interviews, men det har
der ikke været ressourcer til.
BILLEDSKOLE / KULTURSKOLE / MUSISK SKOLE / KREATIV SKOLE
For nemheds skyld bruges i undersøgelsen betegnelsen billedskoler, også når det gælder en
del af en musik- og billedskole, en musisk skole, en kreativ skole eller en billedkunstafdeling i en
kulturskole, et museum eller et kulturhus.
Betegnelsen selvstændige billedskoler dækker over billedskoler, der ikke er en del af en kulturskole. Det kan være kommunale billedskoler, selvejende institutioner, foreningsdrevne billedskoler med kommunal støtte og private.
Det forudsættes desuden, at der er kontinuerlig undervisning på billedkunsthold hen over året.
Dvs. at billedskoler, der udelukkende har weekendundervisning eller pop-up aktiviteter, ikke er
medregnet i undersøgelsen.
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2. ORGANISERING / TILHØRSFORHOLD
Ligesom billedskolen kan være en del af en kulturskole, kan den være en del af et kulturhus eller
et museum, eller der kan være en løsere tilknytning f.eks. vedrørende lån af lokaler eller tilkøb
af administration. Dvs. at man eksempelvis godt kan være selvstændig institution og samtidig
være knyttet til et kulturhus eller kulturskole.

43 billedskoler er en del af eller tilknyttet en kulturskole eller en musikskole. Nogle
betegner sig selv som musik- og billedskole eller musik- og kulturskole. Der kan også være billedskoler, der køber administration hos en musikskole eller kulturskole. Der er 8 kulturskoler flere
end i 2014, som har billedkunstundervisning.
12 billedskoler er tilknyttet kunstmuseer eller kunsthaller. Derudover har enkelte selv
stændige billedskoler hold på et kunstmuseum.
2 billedskoler er private. Flere private billedskoler er nedlagt, og der kommer nye til. Derfor
kan der være flere eksisterende private billedskoler, som ikke er kommet med på listen.
24 billedskoler er foreningsdrevne. Det er 7 mere end i 2014.
9 billedskoler er knyttet til et kulturhus.
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3. ØKONOMI OG BUDGETTER
Ud fra besvarelserne i spørgeskemaet er det begrænset, hvad man kan uddrage om billedskolernes budgetter. Kendskabet til budgetterne kan være forskelligt, alt efter hvem der har
besvaret spørgeskemaet, om det er lederen, afdelingslederen eller underviseren. Nogle undervisere kender ikke til billedskolens budget. Et andet forhold, der gør sig gældende, er tilknytningen til kulturskole, kulturhus eller kunstmuseum. Her er der for nogles vedkommende et selv
stændigt budget, mens budgettet andre steder er en del af det samlede budget, og atter andre
har et budget, hvor der ikke er indregnet lønudgifter.
I nogle besvarelser er der både oplysning om det samlede budget og om årligt tilskud. Andre har
ikke oplyst tilskud eller mangler at medregne elevbetalingen i budgettet.
Skal man have et mere retvisende billede af budgetterne, skal de sammenholdes med billedsko
lernes størrelse, antallet af undervisningslektioner og ledelse.
Et skøn vil være, at størsteparten af billedskolerne har et budget mellem 50.000 kr. og 200.000
kr.
Der er flere end i 2014, der har et budget mellem 200.000 kr. og 400.000 kr. Og mens der i 2014
var fire billedskoler med budget over en million, er dette tal nu steget til 7 billedskoler.
Ud over det faste budget søges der i nogle billedskoler midler til specifikke projekter. Men her
kan det være en forhindring, at man – især i de mindre billedskoler – ikke har mulighed for at
fremskaffe en andel af budgettet via egne midler, hvilket som regel kræves for at kunne søge
pulje- eller fondsmidler.
De fleste steder er midler til sommerbilleskoler skaffet til veje via særlige kommunale midler.
Nogle steder er der eksterne midler til huskunstnerprojekter.
Der er kun få, der får sponsormidler. Når det sker, handler det som regel om sponsorering af
materialer.
Mangel på ledelses- og administrationstimer gives som begrundelse for, at der ikke ansøges om
flere projektmidler.
Det anføres, at netop mangel på midler til leder-, afdelingsleder- og administrationstimer også er
den væsentligste grund til sammenlægning med andre institutioner, også selv om man ønsker
at bibeholde billedskolen som en selvstændig faglig enhed.
Et par billedskoler tilkøber administration hos den lokale musikskole.
Uden en forpligtende lovgivning som base og uden et statsligt tilskud (som i musikskolerne) lever billedskolerne trods støtte fra kommunerne som nævnt med en usikker økonomisk tilværelse.
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4.

ANSATTE OG LEDELSE

ANTAL ANSATTE
De fleste undervisere og ledere i billedskolerne er deltids- eller timelønsansatte.
Nogle billedskoler vælger at ansætte en enkelt eller få undervisere i flere timer, mens andre
vælger at have flere ansatte, der deler timerne. Dels gør sidstnævnte det mindre sårbart, hvis
der opstår sygdom eller arbejdsskift, dels kan det give en større faglig spredning, så flere områder inden for billedkunst kan varetages.
Besvarelserne giver ikke mulighed for at udregne det samlede antal årsværk, hvilket ville give et
mere nøjagtigt billede af undervisningens omfang.
Ud fra oplysninger fra 89 billedskoler er der 333 personer ansat i billedskolerne.
Oplysninger fra 12 billedskoler mangler.
41 billedskoler har 1-2 ansatte
27 billedskoler har 3-4 ansatte
12 billedskoler har 5-6 ansatte
3 billedskoler har 7-10 ansatte
6 billedskoler har mere end 10 ansatte
38 personer ud af de 333 ansatte har mere end 25 timer ugentlig.
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GÆSTEUNDERVISERE
I størsteparten af besvarelserne beskrives brug af gæstelærere som sjældent eller lejlighedsvis,
og det sker primært i forbindelse med særlige projekter.
Ud af de 56 besvarelser bruger 17 billedskoler aldrig gæstelærere.
Modsat beskriver de billedskoler, der bruger gæstelærere, at det sker ofte. Det giver mulighed for
at skabe dynamik i undervisningen/billedskolen, man kan lære af hinanden, og man kan dække
et større spekter på områder, som den enkelte kunstner ikke altid kan undervise i (ligesom ikke
alle musikere kan undervise i alle instrumenter). I besvarelserne nævnes specifikt animatorer,
designere, arkitekter og keramikere som gæstelærere.
Enkelte billedskoler bruger underviserne internt som gæstelærere på hinandens hold.

LEDELSE OG ADMINISTRATION
Aflønning af billedskoleledere kan ikke aflæses nøjagtigt ud fra besvarelserne. Kun få billedskoler
har en ansat faglig leder med løn efter overenskomst, og de følger forskellige aftalers lønramme.
Hvor billedskolen er en del af kulturskole, kulturhus eller museum indgår en del af eller hele ledelsesopgaven oftest i institutionens samlede ledelse. Det gælder primært den administrative
ledelse, mens den faglige ledelse nogle steder varetages af en afdelingsleder eller en koordinator, mens der andre steder ikke er en faglig ledelse på billedkunstområdet.
I de fleste billedskoler er afsat meget få timer til faglig ledelse og til administration. Det påpeges
som et stort problem for billedskolerne, da timerne ikke tilnærmelsesvis dækker de opgaver, som
pålægges lederne, idet grundopgaverne ofte er de samme for få hold som for mange hold.
I øvrigt kaldes ledere ofte for koordinatorer, der menes at udløse en mindre løntakst.
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Nogle billedskoler har i budgettet fastsat et årligt honorar til ledelse.
Det er ofte en af underviserne, der også har ledelses- og administrationsopgaver. Dette bruges
ofte som begrundelse for at indgå i samarbejde med en større institution, så man kan koncentrere sig om det faglige og pædagogiske arbejde.
I foreningsdrevne billedskoler kan det være en i bestyrelsen, der varetager administrationsopgaven, eller der tilkøbes bogholder- og revisionstimer.
De fleste billedskoler har fra 2 - 6 faglige ledelses-, koordinator- eller afdelingsledertimer ugent
lig. Der er 15 billedskoler, der har en fuldtidsansat leder. I 2014 var der 5 fuldtidsansatte ledere.
er er generelt et stort ønske om at styrke den faglige ledelse.
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5. UNDERVISERNES UDDANNELSE OG LØNNIVEAU
Langt størstedelen af de ansatte i billedskolerne har en længere billedkunstfaglig uddannelse
enten fra et dansk eller et europæisk kunstakademi. Desuden er en stor gruppe ansatte uddannet på en design- eller arkitektskole. Det er en betydelig stigning i forhold til undersøgelsen i
2014 (næsten en fordobling).
I forhold til undersøgelsen i 2014 er der kun få billedskoler, der udelukkende har seminarieuddannede lærere eller pædagoger ansat.
Der er 79 besvarelser – 22 besvarelser mangler.
66 billedskoler har uddannede billedkunstnere ansat
39 billedskoler har ansatte med andre faguddannelser (arkitekter, designere, keramikere,
grafikere, animatorer, skulptører, fotografer, tegnere, kunsthistorikere)
25 billedskoler har en kombination af ansatte med kunstnerisk uddannede og ansatte med
læreruddannelse
7 billedskoler har udelukkende ansatte med seminarieuddannede lærere- eller pædagoger
UNDERVISERNES LØNNIVEAU
Når man ser på de oplyste beløb, ser de umiddelbart ret forskellige ud, men ser man nærmere
på tallene og indregner feriepenge og pension, er der ikke store forskelle på undervisernes lønniveau.
En del billedskoler har en særlig mødetakst eller takst til særlige opgaver, hvor der ikke indregnes
forberedelsestid. Det kan f.eks. være i forbindelse med udstillinger. Taksten her er ofte halvdelen
af undervisningstaksten, hvor forberedelse er indeholdt.
Der aflønnes hovedsageligt efter nedenstående takster. Det er ikke muligt at opgøre nøjagtigt,
hvor mange der gør brug af de enkelte takster. Gennemsnitlig ligger bruttolønnen på ca. 325 kr.
pr. lektion á 45 min.
1. De fleste kulturskoler aflønner efter musikskoleoverenskomst, men der er også kulturskoler,
der aflønner billedskoleunderviserne efter andre takster.
2. Mange af de billedskoler, der er organiseret som forening, aflønner efter aftenskoletakst.
3. Få billedskoler aflønner efter ungdomsskoletakst.
4. Få billedskoler aflønner efter BKF-takster.
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6.

UNDERVISNING / AKTIVITETER

ANTAL HOLD OG ANTAL ELEVER
Et billedskolehold har typisk 10-12 elever. Enkelte steder har man flere elever på holdet og har
så som regel to undervisere.
Oplysningerne her er fra besvarelser, hjemmesider og Danmarks Statistik.
54 billedskoler har 1-5 hold.
34 billedskoler har 6-12 hold.
8 billedskoler har 13-20 hold.
5 billedskoler har mere end 20 hold.
19 billedskoler har BGK hold eller anden talentundervisning. Heraf er et par tværkommunale.
11 billedskoler har undervisning for voksne
9 billedskoler har valgfagshold på folkeskoler
Flere billedskoler har børn/forældre hold, men det nøjagtige antal kan ikke aflæses.
I de fleste billedskolers undervisning indgår tegning, tegneserier, arkitektur, design, skulptur osv.,
men i en del billedskoler tilbydes disse områder på særlige hold som regel for børn og unge over
10 år. Det er især tegning, tegneserier, animation og keramik, der tilbydes på specifikke hold.
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Antallet af elever på holdundervisning er ca. 9000. Dette er en stigning på 2000 elever på
holdundervisning siden 2014.
Stigningen gælder især de selvstændige billedskoler. Kun få steder har kulturskolerne øget antal
af hold siden 2014. Da der ikke er statslig støtte til billedskolerne (som til musikskolerne), er der
ikke et økonomisk incitament for udvidelse af antal af hold.
I forbindelse med sammenlægning skal nogle billedskoler dække et større geografisk område for
de samme midler, så der samlet set bliver færre tilbud til børn og unge.
Det nævnes et par enkelte steder, at der i en periode omkring den nye folkeskolereforms ikrafttræden var nedgang i elevtallet, men som det fremgår, er den effekt generelt elimineret.
UNDERVISNINGENS TIMETAL OG SÆSONLÆNGDE
De fleste billedskoler lægger stadig vægt på en sammenhængende, kontinuerlig og fordybende
undervisning og prioriterer derfor gerne en kortere undervisningssæson med flere undervis
ningstimer frem for en lang sæson med færre undervisningstimer pr. gang. Få undervisningstimer betyder også noget i forhold til brug af tid på at sætte materialer frem og på oprydning.
Endelig kan de økonomiske forhold spille ind i forhold til valg af timetal og sæsonlængde, ligesom der kan være tradition for at følge folkeskolens årsplan.
Der er 77 besvarelser.
41 billedskoler har en sæsonlængde på 20-24 uger
21 billedskoler har en sæsonlængde på 26-30 uger
15 billedskoler har en sæsonlængde på 32-38 uger
Få steder er der differentieret sæsonlængde for små og store elever.
UGENTLIGE LEKTIONER PR. HOLD
I forhold til undervisningens timetal kan der i enkelte besvarelser være usikkerhed med hensyn
til brug af optælling i timer eller lektioner. Hvor det har været muligt at efterprøve oplysningerne,
er der omregnet til lektioner á 45 min.
Der er desuden ofte differentieret timetal for de mindste og for de større elever.
Mens det mest almindelige timetal hidtil har været 3 lektioner (135 minutter) er timetallet nu
mange steder reduceret til 90 minutter. Kun få billedskoler har undervisning i mindre end 90
minutter.
ELEVBETALING
Der er generelt en stigning i elevbetalingen. Størst er stigningen af det antal billedskoler
(næsten fordobling), der har en elevbetaling over 1000 kr. Dykker man ned i tallene, kan man
se, at geografien har en betydning. F.eks. ligger størstedelen af de billedskoler med den højeste
elevbetaling i hovedstadsområdet. Generelt er der også en højere elevbetaling i kulturskoler end
i selvstændige billedskoler. Det kan i enkelte tilfælde hænge sammen med en lidt længere undervisningssæson, men samlet set har det oftest ikke betydning for betaling pr. lektion.
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Det gælder naturligvis også her, at man for at få et retvisende billede af elevbetalingen skal
sammenholde antal af undervisningsgange og antal timer med elevbetalingen. Der er dog generelt ikke store forskelle i antal lektioner i alt. Få billedskoler har på deres hjemmeside udregnet
en timepris.
Flere billedskoler nævner, at de har en fripladsordning.
Elevbetalingen pr. halve år varierer fra 425 kr. til 1700 kr. (oplysninger fra 97 billedskoler)
9 billedskoler har elevbetaling pr. halve år fra 400 – 500 kr.
16 billedskoler har elevbetaling pr. halve år fra 500 – 600 kr.
20 billedskoler har elevbetaling pr. halve år fra 600 – 800 kr.
20 billedskoler har elevbetaling pr. halve år fra 800 – 1000 kr.
32 billedskoler har elevbetaling pr. halve år over 1000 kr.

ALDERSGRUPPER
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I besvarelserne vedrørende aldersgrupper på billedskolerne er der ikke differentieret på antal og
alder. I nogle besvarelser oplyses klassetrin, mens andre opgiver alder i år.
De fleste billedskoler har undervisning fra 7/8 år til 14/15 år. Det ser ud til, at der er flest hold for
de 10-13 årige. Det ses specielt i de mindre billedskoler, der skal prioritere alder på de få hold, der
tilbydes. Der kan også i de mindre billedskoler eller billedskoler i tyndtbefolkede områder være en
større aldersspredning på holdene. Det kan ses som en styrke, at de store børn kan hjælpe/ lære
videre til de mindre børn, og de mindre børn kan udfordre de store børn.
Få steder er der tilbud til førskolebørn på holdene, men de tilgodeses i større omfang i projekter.
Generelt er der kommet flere hold til for unge, ligesom der som nævnt er flere talenthold og hold
for voksne.
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ANDRE AKTIVITETER
Antallet af elever, der deltager i billedskolernes andre aktiviteter, er øget væsentligt. Alene 5
af billedskolerne tegner sig for 10.000 elever, der deltager i skoleprojekter og Åben Skole. Det
er ikke muligt at finde frem til det resterende tal på enkeltområderne, da de ikke er specificeret,
men både dækker over skoleprojekter, huskunstnerprojekter, sommerbilledskole/ ferieaktiviteter
og den kulturelle rygsæk/ dannelsesrygsæk.
Ligesom tidligere foregår størstedelen af disse aktiviteter i regi af de selvstændige billedskoler
og i mindre grad i kulturskolerne.
For at få en pejling på aktiviteterne kan man forsøge at dykke ned i de oplyste tal. Men som
nævnt skal disse tal tages med forbehold, da en del besvarelser ikke oplyser om antal deltagende elever i de enkelte aktiviteter.
Ud af 74 besvarelser afholder min. 49 billedskoler sommerbilledskole /ferieaktiviteter.
45 billedskoler afholder skoleprojekter (Åben Skole, Huskunstner, Den kulturelle rygsæk, valghold og andre skoleprojekter).
26 billedskoler afholder weekendkurser med specifikke temaer.
Derudover afholder nogle billedskoler projekter for dagtilbud. Disse kan også indgå i Åben Skole
eller Huskunstnerprojekter.
Sammenlagt skønnes det, at min. 16.500 børn og unge deltager i aktiviteter ud over holdundervisning. Dette er en stigning på ca. 6225 børn og unge i forhold til 2014.
SAMLET ANTAL BØRN OG UNGE, DER DELTAGER I BILLEDSKOLERNES AKTIVITETER.

Det samlede antal, der deltager i billedskolernes holdundervisning og andre aktiviteter er ca.
25.500 børn og unge. Det er en samlet stigning på 8225 elever siden 2014.
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7. LOKALER
Mange billedskoler har i mange år haft egne lokaler meget højt på ønskelisten. Det begrundes
henholdsvis med det praktiske og det indholdsmæssige. F.eks. ønsker man at bruge mere tid på
undervisning og mindre til oprydning og rengøring, der ønskes plads til at arbejde med større
ting, der ikke skal ryddes væk (grafik, skulptur, design, arkitektur, scenografi, installation, mm.),
og der ønskes mulighed for at kunne lægge ting til tørre og have et stationært materialelager i
stedet for at skulle fragte materialer til og fra undervisningsstedet.
Billedskolerne ønsker at opbygge et billedkunstmiljø med faciliteter, der kan supplere skolernes
billedkunstundervisning, og hvor der er plads til udstillinger som en del af undervisningen.
Det påpeges desuden, at det for mange børn kan være godt at have et ”sceneskift” i løbet af
dagen.
Endelig har billedskolernes mange tilbud til skoler og daginstitutioner øget behovet for egne
lokaler.
Ud over egne lokaler har mange billedskoler satellitter i lokalområder f.eks. på folkeskoler eller i
boligområder tættere på børns og unges hjemmemiljø. Et par billedskoler har mobile billedskoletilbud, så man kan komme ud, hvor der ikke er faste billedskoletilbud, og man kan dermed også
dække et større geografisk område.
Der er 79 besvarelser. Af de manglende besvarelser skønnes det, at en del har undervisning på
folkeskoler (oplysninger fra div. hjemmesider).
53 billedskoler har undervisning i egne lokaler.
19 billedskoler har undervisning i egne lokaler suppleret med folkeskolelokaler.
25 billedskoler har undervisning i delelokaler (f.eks. i kulturhuse, keramikværksteder eller ungdomsskole).
16 Billedskoler har undervisning udelukkende i folkeskolens lokaler.
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8. SAMARBEJDE
Billedskolerne har en lang tradition for at indgå i et samarbejde med mange forskellige partnere,
ligesom mange er meget aktive i det lokale kulturliv. De primære samarbejdspartnere er oftest
kultur- og undervisningsinstitutioner som f.eks. musik- og dramaskoler, museer, skoler, daginstitutioner og biblioteker, men det kan ligeså vel være partnere i nærmiljøet/ lokalsamfundet som
f. eks. kunstforeninger, kirke, naturskoler, virksomheder, handelsstandsforeninger og boligforeninger.
Den fysiske placering kan afgøre, hvem man samarbejder med. Er man eksempelvis en del af
en kulturskole i samme hus, kan det mest nærliggende være at samarbejde internt på tværs af
kunstarterne, og er man en del af et kulturhus, hvor der er et bibliotek, kan det være oplagt at
samarbejde om at etablere et skrive- og illustrationsværksted.
Der kan være undervisere, der underviser i flere billedskoler, hvilket kan være anledning til et
samarbejde, og der kan være et sammenfald mellem en fast underviser eller gæsteunderviser i
skole, billedskole eller museum, hvilket også kan være afsæt for samarbejde.
Hvor der er flere billedskoler i en kommune, kan der i enkelte tilfælde være oprettet et samarbejds
udvalg, der planlægger og udfører projekter og workshops. Det kan også forekomme i enkelte
kulturskoler med flere fagområder.
Der er nogle steder ønske om at indgå i samarbejde om flere tværfaglige projekter, men der er
også en erkendelse af, at tværfaglighed er meget tidkrævende, så man er opmærksom på, at
der ikke må afgives timer fra den grundlæggende billedkunstundervisning. Det tilstræbes nogle
steder at gennemføre et tværfagligt projekt om året.
For underviserne foregår det meste samarbejde således primært internt i organisationen eller
lokalt. Det er ikke ofte, der er samarbejde for underviserne over kommunegrænser, men det forekommer eksempelvis ved etablering af talenthold/BGK eller i forbindelse med en kulturaftale i
kulturregionen. En gruppe af billedskoler samarbejder om workshops på Kulturmødet på Mors.
Desuden deltager mange ledere i ledersamarbejde eksempelvis i regionalt netværk eller i det
jyske eller sjællandske ledernetværk. Kunstmuseerne har et netværk via deres institution og
den nationale skoletjeneste.
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Indholdet i samarbejdet foregår på forskellige niveauer. Det kan være formelt om administration,
lokaler og fælles markedsføring, eller det kan være om projekter, workshops, udstillinger, sparring og faglig udvikling.
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I langt de fleste tilfælde er det billedskolen, der tager initiativ til samarbejdet og også bidrager
med økonomi enten af egne midler eller af puljemidler. Andre steder er der brugerbetaling på
ydelser fra billedskolerne, og atter andre steder arrangeres og betales projekterne via kommunerne (f.eks. Åben Skole projekter).
Kun få steder er der kontinuerligt samarbejde med de enkelte partnere. En stor del beskriver, at
samarbejdsprojekterne foregår lejlighedsvis (som regel en gang årligt). Det begrundes blandt
andet med manglende økonomi, manglende ressourcer/overskud (blandt andet til ansøgninger
og ekstra møder) og manglende ekstra timer til underviserne.
Et par billedskoler har et kontinuerligt samarbejde med en skole og et boligområde, og et par har
kontinuerligt samarbejde med den lokale kirke.
Mange af de lidt større billedskoler har hele tiden projekter i gang med skiftende samarbejds
partnere og er dermed en aktiv spiller i kommunens kulturliv. Det medfører, at kommunerne i
højere grad bliver opmærksomme på billedskolernes potentiale og kvalifikationer og oftere henvender sig til billedskolerne med opfordring til deltagelse i flere opgaver (f.eks. Kultur på recept
og Åben Skole). Den større opmærksomhed følges dog ofte ikke af tilsvarende økonomi.
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SAMARBEJDE MED FOLKESKOLEN
Næsten alle billedskoler har en lang tradition for samarbejde med folkeskolen, og i de seneste
år er dette samarbejde udvidet især via de nye muligheder gennem Huskunstnerordningen og
Åben Skole projekter. I nogle kommuner er der desuden faste tilbud via Den kulturelle rygsæk,
der eksempelvis har billedkunsttilbud til bestemte årgange i kommunens skoler. Andre kommu
ner har samme faste ordning med udgangspunkt i Åben Skole, og andre har tilbud gennem en
lokal skoletjeneste.
Men langt de fleste steder er samarbejdet centreret om kortere temaforløb og beskrives som ad
hoc samarbejde eller projekter, der foregår lejlighedsvist. Et andet samarbejdsområde kan være
fælles pædagogiske dage. Her giver de mange ansatte professionelle kunstnere i billedskolerne
mulighed for at invitere billedkunstlærere og pædagoger til faglige dage med henblik på opkva
lificering.
Billedskolernes samarbejde med skolerne er et supplement til skolernes billedkunstundervisning,
og en mulighed for fælles faglig udvikling. Som før nævnt foregår samarbejdet ofte på billedskolernes initiativ, ligesom billedskolerne oftest står for at skaffe økonomi til dette samarbejde.
Ligesom i 2014 understreges vigtigheden af, at samarbejdet er gensidigt og er gensidigt
forpligtende, så det løfter den faglige kvalitet. Det skal, som en billedskole beskriver det, ”løfte
barren for begge parter og skabe et billedkunstnerisk læringsrum for eleverne, som rækker ud
over, hvad billed- og folkeskolen kan opnå hver for sig”.
I undersøgelsen i 2014 var der spørgsmål, der særlig fokuserede på virkningen af folkeskolereformen. Disse spørgsmål er stadig i spørgeskemaet, men har ikke i denne undersøgelse haft et
særligt fokus. Men der er naturligvis til stadighed fokus på samarbejdet mellem billedskoler og
folkeskolen, og med indførelsen af reformen på afstand er det måske denne gang lettere at se,
hvilken virkning den har haft på billedskoleundervisningen.
En stor del af billedskolerne har svaret, at man ikke mener, reformen har haft nogen virkning på
undervisningen. En ligeså stor del påpeger, at reformen har skabt flere muligheder for mere og
for mere formaliseret samarbejde. I nogle kommuner er der sat ekstra midler af til et mere organiseret fast samarbejde mellem skole og billedskole f.eks. i Åben Skole forløb en gang årligt til
bestemte årgange eller forløb, som skolerne kan byde ind på.
Et par nævner, at der i kølvandet af skolereformen er lavet partnerskabsaftaler.
Nogle nævner, at der ikke overordnet er fulgt økonomiske midler med ønsket om og forventningerne til mere samarbejde med folkeskolerne.
Et par billedskoler nævner, at det har påvirket logistikken i planlægningen af undervisningen
pga. en længere skoledag, og et par svarer, at det af samme grund muligvis har givet lidt trættere elever.
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9. FREMTIDSPLANER
De fleste besvarelser er indkommet under nedlukning af undervisning og kulturelle aktiviteter,
så der er ikke mange, der har beskrevet visioner for fremtiden.
En del ønsker at fastholde det nuværende niveau for holdundervisningen, mens andre ønsker
udvidelse af hold både aldersmæssigt og geografisk. Nogle ønsker flere skoleprojekter og
åbne workshops. De kortere workshops kan være mere overskuelige for både børn og voksne,
tidsmæssigt såvel som økonomisk. Der er eksempelvis også ideer om flere mobile billedskole
tilbud.
Der er et generelt større fokus på talenthold og hold for unge, mens nogle oplever, at der ikke er
den store tilslutning til disse hold. Flere nævner, at de ønsker mere samarbejde med diverse ung
domsuddannelser og fagskoler. Desuden er der et ønske om at arbejde i sociale boligområder og
at have et større fokus på undervisning for børn og unge med særlige udfordringer.
Et gennemgående ønske er som i 2014 flere ledelsestimer til faglig ledelse, og ligesom i 2014
påpeges behovet for en større anerkendelse af billedskolerne, der udmøntes i ligestilling mellem rammer og vilkår for kunstarterne, som dermed kan stabilisere og udvikle hele billedskole
området.

22

BILLEDSKOLER I DANMARK

10. SYNLIGHED OG PR
De fleste billedskoler gør i højere grad end tidligere brug af sociale medier, Facebook, Instagram
nogen har egen blog. Desuden har de fleste en hjemmeside.
Det kan dog være lidt af en jungle at orientere sig om billedskolernes arbejde via deres hjemmeside. Nogle steder ligger billedskolerne under kommunens eller kulturskolens aktiviteter. Andre
billedskolers hjemmeside har ikke været aktiv i flere år, og ved nærmere eftersøgning kan man
finde ud af, at de udelukkende kommunikerer på Facebook. Det påpeges, at billedskolens aktiviteter kan være svære at synliggøre i en stor organisation, både når det gælder hjemmeside,
sociale medier og det daglige arbejde.
Selv om de sociale medier er blevet nemmere og billigere at gå til, så er der stadig brug for
fysiske markeringer for at brede kendskabet til billedskolernes aktiviteter ud. Der laves stadig
foldere, nogle gange sammen med andre undervisningstilbud, der laves bannere, og der trykkes
plakater og postkort. Blandt andet har flere billedskoler lavet julekort for kommunen.
Nogle billedskoler arrangerer åbent-hus arrangementer for at give nye mulige brugere mulighed
for at møde underviserne og få et indtryk af billedskolens aktiviteter.
Næsten alle billedskoler har en offentlig udstilling 1-2 gange om året. Det kan være på et bibliotek, rådhus, en kunstforening, lokale butikker, på banegården eller andre steder i byrummet.
Det er især her, man kan henvende sig bredt til borgerne, og især her lokalaviser bakker op om
billedskolerne.
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OVERSIGT OVER BILLEDSKOLER I DANMARK
Kommune

Billedskole

Hjemmeside

Albertslund

Albertslund Billedskole

www.billedskolen.albertslund.dk

Allerød

Allerød Billedskole,
Allerød Musikskole

www.alleroedmusikskole.dk

Assens

Assens Billedskole

www.verninge.husflid.dk

Ballerup

Ballerup Musik- og kulturskole

bamuk.dk/kultur/billedskole

Billund

Billund Kulturskole

www.billundkultur.dk

Bornholm

Bornholms Kulturskole

www.brk.dk/kulturskolen

Brønderslev

Kulturskolen Brønderslev Kommune

www.kulturskolen.nu

Egedal

Egedal Musik-og kulturskole

www.egedalmusikogkulturskole.dk

Esbjerg

Esbjerg Kulturskole

www.kulturskolen.esbjergkommune.dk

Favrskov

Billedskolen i Ulstrup

www.billedskoleniulstrup.dk

Favrskov

Hadsten Billedskole

www.denskaevebilledskole.dk

Favrskov

Hammel Billedskole

www.hammelbilledskole.dk

Favrskov

Hinnerup Billedskole

www.hinnerupbilledskole.dk

Faxe

Billedskolen Storstrøm,
Rønnebæksholm, Næstved

www.billedskolen.nu

Fredensborg

Louisiana Billedskole, Børnehuset

www.louisiana.dk

Fredericia

Den Kreative Skole i Fredericia

www.dksfredericia.dk

Frederiksberg

Frederiksberg Musik- og Kulturskole

www.musikhoejskolen.dk

Frederiksberg

Klassisk Tegneskole

www.klassisktegneskole.dk

Frederikshavn

Billedskolen i Frederikshavn/ Sæby

ingen hjemmeside

Frederikssund

Billedskolen på Willumsens Museum,
Frederikssund

www.willumsensmuseum.dk

Furesø

Farum Billedskole

www.farumbilledskole.dk
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Kommune

Billedskole

Hjemmeside

Furesø

Skovhusets Billedskole

www.skovhus-kunst.dk/undervisning

Faaborg-Midtfyn

Faaborg Børnebilledskole

www.faaborgboernebilledskole.dk

Faaborg-Midtfyn

Ringe Billedskole

www.ringebilledskole.dk

Faaborg-Midtfyn

Ryslinge Billedskole

www.ryslingebilledskole.dk

Gentofte

Gentofte Billeskole
(Del af Kulturskolerne i Gentofte)

www.kulturskolerne.dk

Gentofte

Billedkunst og børn, Charlottenlund

www.billedkunstogborn.dk.

Gladsaxe

Gladsaxe Musik- og Billedskole

www.gladsaxe.dk/billedskolen

Greve

Greve Kultur-Base, Billedskolen

www.grevekulturbase.dk

Gribskov

Kulturskolen Gribskov/
Billedskolen Gribskov

www.kulturskolen-gribskov.dk

Guldborgsund

Billedfabrikken, Nykøbing Falster

www.culthus.dk

Guldborgsund

Billedskolen Storstrøm,
Rønnebæksholm, Næstved

www.billedskolen.nu

Haderslev

Haderslev Kunstskole

www.haderslevkunstskole.dk

Halsnæs

Musik- og Billedskolen, Halsnæs

www.musikskolenhalsnaes.dk

Hedensted

Kulturskolen Hedensted

www.kulturskolenhedensted.dk

Helsingør

Billedskolen i Toldkammeret, Helsingør

www.kuto.dk/toldkammeret

Herlev

Herlev Billedskole

www.herlevbilledskole.dk

Herning

Herning Billedskole

www.herningbilledskole.dk

Hillerød

Klaverfabrikkens Billedskole, Hillerød

www.klaverfabrikken.dk

Hjørring

Hjørring Musiske Skole

www.denmusiske.dk

Holbæk

Billedkunst, Holbæk Kulturskole

www.holbækkulturskole.dk

Holstebro

Dansk Talentakademi, Holstebro

www.talentakademi.dk
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Kommune

Billedskole

Hjemmeside

Horsens

Billedskolen Horsens

www.billedskolenhorsens.dk

Hvidovre

Hvidovre Musik- og Billedskole

www.musikskolen.hvidovre.dk

Høje-Taastrup

Høje-Taastrup Billedskole

www.billedskolen.htk.dk

Ishøj

Ishøj Kulturskole

www.ishojkulturskole.dk

Jammerbugt

Jammerbugt Kulturskole

www.jammerbugtkulturskole.dk/billedkunst

Kerteminde

Musik- og Kulturskolen, Kerteminde

www.musikogkulturskole.dk

Kolding

Kulturskolen Kolding, Billedskolen

www.kulturskolenkolding.dk

København

Børnekulturhus Ama’r,
billedværkstedet

www.bornekulturhusamar.kk.dk

København

Rytmisk Center,
Børn og Unge, København

www.rytmiskcenter.dk

København

Zahles Musik- og Billedskole, København

www.musikskolen.zahle.dk

København

Østerbro Billedskole, København

www.østerbrobilledskole.dk

København

Billedskolen i Tvillingehallen, København

www.billedskolen.kk.dk

København

Billedskolen på
Statens Museum for Kunst

www.smk.dk

Køge

Køge Billedskole

www.køgebilledskole.dk

Køge

Skovbo Billedskole

www.skovbobilledskole.org

Lejre

Lejre Kulturskole

www.lejrebilledskole.dk

Lemvig

Bio-Husets Billedskole, Lemvig

www.biohusetlemvig.dk

Lolland

Billedskolen Storstrøm,
Rønnebæksholm, Næstved

www.billedskolen.nu

Lyngby-Taarbæk

Billedskolen på Sophienholm

www.lt-musikskole.dk/billedkunst

Mariagerfjord

Mariagerfjord Kulturskole

www.mariagerfjordkulturskole.dk

Middelfart

Middelfart Billedskole

www.middelfart-billedskole.dk
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Kommune

Billedskole

Hjemmeside

Morsø

Billedskolen på Mors

www.billedskolenpaamors.dk

Norddjurs

Kulturskolen Norddjurs

www.kultursko.dk

Nordfyn

Nordfyns Billedskole, Otterup

www.nordfyns-billedskole.dk

Næstved

Billedskolen Storstrøm,
Rønnebæksholm, Næstved

www.billedskolen.nu

Odense

Talentskolen på Glasværket, Odense

www.odensedesignakademi.dk/talentskolen

Odense

Brandts Billedfabrik

www.brandts.dk

Odense

Fyrtøjets Billedskole, Odense

www.museum.odense.dk

Odsherred

Odsherred Billedskole, Odsherred
Musikskole

www.odsherredmusikskole.dk/billedskolen

Randers

Randers Kunstmuseums Billedskole

www.randerskunstmuseum.dk

Randers

Fantasia Kreativ Skole, Langå

www.fantasia-kreativskole.dk

Rebild

Rebild Kulturskole

www.rebildkulturskole.dk

Ringkøbing-Skjern

Tryllestaven

www.tryllestaven-tarm.dk

Ringsted

Ringsted Musik- og Kulturskole

www.musikogkulturskolen.dk

Roskilde

Roskilde Kulturskole

www.roskildekulturskole.dk

Roskilde

Roskilde Musiske Skole, Billedskolen

www.roskildemusiskeskole.dk

Rudersdal

Rudersdal Billedskole

www.billedskolen.rudersdal.dk

Rødovre

Kunstskolen på Heerup Museum

www.heerup.dk

Silkeborg

Den kreative Skole, Silkeborg

www.denkreativeskole.dk

Skanderborg

Kulturskolen Skanderborg

www.kulturskolenskanderborg.dk

Skive

Billedskolen på Skive Museum

www.museumsalling.dk/billedskole

Slagelse

Skælskør Billedskole

www.skalskor-billedskole.dk

Slagelse

Slagelse Billedskole

www.slagelsekunst.dk
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Kommune

Billedskole

Hjemmeside

Sorø

Sorø Musiske Skole

www.soroemusiskeskole.dk

Stevns

Billedskolen Storstrøm,
Rønnebæksholm, Næstved

www.billedskolen.nu

Syddjurs

Kulturskolen Syddjurs

www.kuls.dk

Sønderborg

Sønderjyllands Kunstskole,
Sønderborg

www.kunstskolen.sonderborg.dk

Sønderborg

Billedskolen Nordals

www.sonderborgmusikskole.dk

Thisted

Billedskolen i Thy

www.kulturrummet.dk/billedskolen

Tønder

Skærbæk Billedskole,
Kunstnerhuset

www.skaerbaekcentret.dk/kunstnerhuset

Tønder

Tønder Kulturskole

www.toenderkulturskole.dk

Tårnby

Billedskolen på
Kastrupgaardsamlingen

www.kastrupgaardsamlingen.dk/undervisning

Varde

Varde Musik- og Billedskole

www.vardemusikskole.dk

Vejen

Vejen Billedskole

www.vejenbilledskole.dk

Vejle

Billedskolen Stjernedrys, Vejle

www.stjernedrys-vejle.dk

Vejle

Kunstskabets Billedskole, Børkop

www.kunstskabet.dk

Vejle

Xeneriets Billedskole, Vejle

www.xeneriet.vejle.dk/billedkunstskole

Vesthimmerland

Kulturskolen Vesthimmerland

www.kulturskolenvesthimmerland.dk

Viborg

Kulturskolen Viborg,
Billedkunst og design

www.kulturskolen.viborg.dk

Vordingborg

Billedskolen Storstrøm,
Rønnebæksholm, Næstved

www.billedskolen.nu

Aabenraa

Aabenraa Billedskole

www.museum-sonderjylland.dk

Aalborg

Aalborg Kulturskole

www.aalborgkulturskole.dk

Aarhus

Aarhus Billed- og Medieskole

www.aarhusbilledogmedieskole.dk

Aarhus

Børne- og ungeakademiet, Aarhus

www.aaka.dk
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OM LANDSFORENINGEN BØRN, KUNST OG BILLEDER
Børn, Kunst og Billeder er en landsdækkende forening, som siden oprettelsen i 1990 gennem
sine aktiviteter har skabt et forum, hvor forskellige faggrupper mødes for at debattere, udveksle
erfaringer, få inspiration og få nye vinkler på temaer inden for billedarbejdet med børn. Enten det
er i skoler, daginstitutioner, billedskoler, kulturskoler, museer, biblioteker, kulturhuse, i projekter
eller lignende.
Landsforeningens væsentligste arbejdsopgaver er at varetage kontakt til samarbejdspartnere
og offentlige myndigheder, at udgive Nyhedsbreve, afholde landskonferencer og seminarer, konsulentrådgivning i forbindelse med etablering af nye billedskoler, billedprojekter og lignende.
Landsforeningens arbejde er hovedsageligt baseret på frivillig arbejdskraft i bestyrelsen suppleret med medlemmers og andres medvirken. Økonomisk drives foreningen af medlemskontingenter suppleret med støtte til enkelte projekter. Med et stadigt stigende antal omfangsrige
arbejdsopgaver arbejdes der på at etablere en sekretariatsfunktion med lønnet arbejdskraft.
Børn, Kunst og Billeder er initiativtager til Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst, KBUB

OM KOMPETENCECENTER
FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST
Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst er et landsdækkende projekt, som på tværs af
den billedkunstneriske fødekæde samler en lang række aktører, der arbejder på at skabe gode
muligheder og rammer for arbejdet med børn, unge og billedkunst.
Kompetencecenteret er organiseret med et sekretariat samt en styregruppe bestående af organisationer, institutioner og foreninger med billedkunsten som omdrejningspunkt.
I styregruppen er repræsenteret: billedskoleområdet, Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder,
folkeskoleområdet, talentudviklingsområdet, professionelle billedkunstnere, museumsformidlere og kunstakademierne.
VISION FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST
(FRA KOMPETENCECENTRETS STRATEGIPLAN 2016)
Børn og unge skal møde billedkunst, billedkunstnere og billedkunstundervisere på et højt professionelt niveau gennem hele deres barndom og ungdom. Børn og unge skal have lige adgang til at
møde og opleve visuel kunst som en selvfølgelig del af deres dagligdag gennem billedkunstaktiviteter, undervisning, udstillinger og møder med den professionelle billedkunstner, underviser,
designer eller arkitekt. Her udforsker de mulighederne for at være skabende og innovative og
styrker deres visuelle kompetencer, livsduelighed og kulturelle dannelse.
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Tak for fotos fra
Billedskolen Horsens, Jannik Broz, s. 6, 18, 21, 24
Billedskolen i Ulstrup, Jane Susanne Andersen, s. 8, 12, 16, 24
Billund Kulturskole, billedkunstafdeling, Eva Lillegaard Hansen, s. 10, 17, 24
Den kreative Skole i Silkeborg, billedkunstafdeling, Nirvi Bennich, s. 9, 16, 23
Herning Billedskole, Else Egsgaard, s. 9, 12, 14, 15 og 24
Hinnerup Billedskole, Line Frøslev, s. 10, 16, 18, 22, 23, 30
Holbæk Kulturskole, billedkunstafdeling, Bente Kjær Pedersen s. 21
Viborg Kunsthal, Camilla Davidsen s. 16
For- og bagside: Jane Susanne Andersen
Layout: Mie Frydensbjerg, vandand design
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