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20-21 Evaluering af de kreative fag

Efter at vi ved starten af skoleåret 20-21 har lavet en helt ny struktur på det
omfattende tilbud om kreative fag på Eriksminde har det været naturligt ved
skoleårets afslutning af kigge på hvordan strukturen har fungeret og hvordan
eleverne har oplevet den nye organisering.

De kreative fag er nu organiseret i hovedfag, håndfag og hjertefag. Hovedfag er
de “brede” fag baseret på udtryksformen: Flade, form, digital, natur,
krop&musik, hvor der arbejdes med ideer og eksperimenteres med udtryk.
Håndfag er værkstedsfag, hvor der arbejdes med teknikker, håndværk,
maskiner og materialer der hører til et bestemt værksted. Hjertefag er små
niche-fag med et lille timetal i værkstederne, hvor der tilbydes undervisning i en
bestemt teknik i et bestemt værksted.

Der blev ved en spørgeskema-undersøgelse, efter en fælles introduktion og
snak i grupper blandt eleverne i juni 2021, spurgt til oplevelsen af den nye
struktur i det kreative tilbud.

Hovedfag
Der er generelt stor tilfredshed med hovedfag. Man kan godt se ideen med at
have et bredt fag, et bredt emne og værdsætter friheden i at kunne arbejde med
flere forskellige materialer og udtryk indenfor det samme fag. Man er også godt
tilfreds med at de forholdsvis mange timer har ligget samlet mandag og tirsdag.
Der er imidlertid også en del som påpeger at de hellere ville have at timerne
blev brugt på håndfag (se dette) eller noget med mere klare rammer.

Håndfag
“Vi er vilde med håndfag”, “Yndlingsfag ever”, “Megafedt. Håndfag er bedst”
osv. Håndfag er det absolut mest populære tilbud, hvor der især påpeges det
gode i at komme i dybden med nogle teknikker i et værksted, at der er
kompetente og engagerede lærere og at der er mulighed for fordybelse. Der er
fra flere (faktisk mange) et stort ønske om at der er flere timer til håndfag, også
hvis det er på bekostning af de to andre tilbud.

Hjertefag
Ideen om små fag med et meget specifikt emne er eleverne meget glade for.
Det lille timetal gør at flere sammenligner det med en hobby eller noget man
“går til” derhjemme. De negative kommentarer om hjertefag handler
udelukkende om timernes placering i ugeskemaet. De ligger for sent, synes
eleverne. Kombinationen af et lille timetal og så placeringen sidst på



eftermiddagen eller først på aftenen, gør at det kan være svært at motivere sig
selv, siger eleverne.

Hvad så?
Tendenserne i besvarelserne er taget med i planlægningen af skoleåret 21-22.
Først og fremmest er der kigget på placeringen af hjertefagene, som er placeret
så tidligt på dagen som det har kunnet lade sig gøre under hensyntagen til alle
de andre hensyn der skal tages i en skemalægning
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