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Viborg: Seks elever fra 3.a på 
Houlkærskolen går mod et 
af udstillingslokalerne på Vi-
borg Kunsthal og bliver taget 
imod af tre elever fra Viborg 
Gymnasium & HF (VGHF).

Rundt om på gulvet er syv 
kryds markeret med maler-
tape. Det er onsdag formid-
dag, den 11. marts, og dagens 
tredje workshop skal til at 
starte.

Alle eleverne, både store 
og små, er samlet i kunsthal-
len i anledning af Billedkun-
stens Dag, der bliver marke-
ret landet over. Eleverne fra 
HF-fagpakken Kunst og de-
sign er undervisere for en dag 
og lærer de mindre elever om 
performancekunst.

I dette udstillingslokale 
foregår workshoppen "Blop".

- Først har vi nogle sorte 
plastiksække, som I skal tage 
på over jeres tøj, siger 18-åri-
ge Sofie Nedergaard Galsga-
ard.

Hun fortsætter:
- Find et kryds at stille jer 

på. Jeg kommer til at gå rundt 
imellem jer, og når jeg prik-
ker jer på skulderen, skal I 
gøre et eller andet sjovt, før 
I sætter jer ned. Er det til at 

forstå?
De prøver én enkelt gang, 

men Ida Bjerregaard Peder-
sen, 17, bliver nødt til lige at 
rette til.

- Der skal være store arm-
bevægelser. Og når I sætter 
jer ned, skal det være lige så 
stille, siger hun og illustrerer.

Ejerskab
Viborg Kunsthal tog initia-

tivet til dagen i egne lokaler, 
fordi man var interesseret i 
at sætte Viborg på det billed-
kunstneriske danmarkskort.

- Jeg gad godt, det kunne 
blive sådan, at der var mere 
fokus på kunsten, hvad enten 
det er performancekunst el-
ler samtidskunst, siger kura-
tor og kunstformidler Camil-
la Davidsen.

Og hun synes, dagen er en 

succes.
- Kunsten skal mærkes. Så 

det er fedt at se de unge un-
dervise. De har virkelig taget 
ejerskab.

Stine Vølund, lærer på VG-
HF, ekkoer nogle af de sam-
me tanker:

- Det har været sjovt for os 
undervisere at kunne se nog-
le elever udfolde sig på helt 
nye måder. Der er stor for-

skel på at sidde og analysere 
andres kunst og selv at skulle 
undervise.

rykker grænser
Tidligere på ugen havde HF-
eleverne haft besøg af en per-
formancekunstner, som lær-
te dem om forskellige greb 
og strategier, de kunne bruge 
i deres undervisning af Houl-
kærskolens 3.a.

Store arm-
bevægelser 
til billed-
kunstens 
Dag
inden skolerne lukkede, og elever 
og lærere blev sendt hjem, nød 
Houlkærskolens 3.a en anderledes 
dag i skole. HF-elever fra fagpakken 
Kunst og design brugte nemlig en 
hel dag på at undervise eleverne i 
performancekunst på Viborg Kunsthal.

børnene syntes, de lignede alt fra ninjaer til ørkenrøvere i 
kostumerne.

Undervisningen foregik på Viborg kunsthal i anledning af 
billedkunstens dag.

eleverne skulle have vist, hvad de havde lært, til en forestilling 
i sidste uge. Men grundet corona-virus blev det i første omgang 
udskudt.

CC   
Kunsten skal mærkes. 
så det er fedt at se  
de unge undervise. 
de har virkelig  
taget ejerskab.
CaMilla daVidsen,  
kUrator og kUnstforMidler
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ole bjærge 
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Viborg: Skoleeleverne i Vi-
borg er ganske godt med, 
når de skal løse opgaver 
med brøkregning, ligninger 
og procentregning, mens 
det halter en smule, når de 
sidder ved eksamensbordet 
i mundtlig dansk.

Det viser en sammentæl-
ling, man kan læse i den se-
neste samlede kvalitetsrap-
port for Viborg Kommunes 
skoler.

De elever fra kommu-
nens folkeskoler, der vinke-
de farvel efter 10 års skole-
gang i 2019, gjorde det med 
et gennemsnit i matematik 
på 7,5, mens gennemsnit-
tet i dansk lå 6,8. I matema-
tik var landsgennemsnittet 
7,0, mens det i dansk var 6,8 
- altså det samme som i Vi-
borg.

Dykker man mere ned 
i tallene, kan man se, at 
eleverne i Viborg score-
de et gennemsnit på 7,5 i 
mundtlig dansk, mens det 
på landsplan lå på 8,0.

I engelsk klarer Viborg-

eleverne sig også en smule 
ringere end på landsplan. 
Gennemsnittene var hen-
holdsvis 7,6 og 7,9.

Når hele dynen er talt 
sammen, og alle mellem-
regninger er på plads, viser 
det sig, at Viborg-eleverne 
forlod folkeskolen med et 
gennemsnit på 7,1, mens det 
på landsplan var 7,0.

Kvalitetsrapporten er en 
årlig tilbagevendende ori-
entering til både politike-
re og forældre. Der laves én 
samlet rapport plus en fra 
hver skole.

Karaktergennemsnittene 
er blot en af mange såkald-
te målepunkter, som politi-
kerne kan anvende, når de 
diskuterer skolevæsen og 
skolepolitik.

I den samlede rapport 
kan man blandt andet se, 
at Viborg Kommune nu 
rammer landsgennemsnit-
tet, når det gælder andelen 
af inklusionselever. For få år 
siden var Viborg foran - el-
ler bagud afhængig af, hvor-
dan man så på det.

Nu inkluderes 95 procent 
af alle skolebørn i almen-
skolen.

Viborg-elever 
klarer sig fint
Elever fra Viborg forlader folkeskolen 
med et bedre rygstød end deres 
kammerater på landsplan i nogle fag, 
men det halter i mundtlig dansk.

eleverne fra Viborg har knækket matematik-koden. arkivfoto.

3.a fra Houlkærskolen fik sidste onsdag 
alternativ undervisning, da elever fra 

Viborg gymnasium & Hf lærte børnene 
små performances. foto: Morten dueholm

det var Hf-fagpakken kunst og design, der stod for dagens undervisning.

- Vi valgte at bruge gen-
stande, fortæller Ida Bjerre-
gaard Pedersen og uddyber, 
at 3. klasseseleverne fik sæk-
ke og masker på for at kom-
me til at se anonyme ud.

Der var flere overvejelser 
i forhold til at skulle under-
vise de yngre elever, men da 
dagen er omme, har det kun 
været en god oplevelse.

- Det har været mega fedt. 

Børnene har taget rigtig godt 
imod alt, hvad vi er kommet 
med. Og de har været rigtigt 
gode til at leve sig ind i det, 
siger Sofie Nedergaard Gals-
gaard, og Ida Bjerregaard Pe-
dersen tilføjer:

- Ja, de rykkede virkelig ved 
nogle grænser.

Eleverne skulle have gi-
vet en forestilling, eller per-
formance, midt i skulptur-

udstillingen "The process of 
becoming" torsdag den 12. 
marts. Og kunstneren Heine 
Kjærgaard Klausen, som er 
en del af udstillingen, skulle 
efterfølgende have været på.

Men i disse corona-tider 
valgte man at aflyse - eller 
forhåbentlig udskyde - begi-
venheden til senere; for ud-
stillingen løber helt til 1. juni.

Viborg: Det er efter alt at 
dømme nogle bilkyndige 
tyve, der i løbet af week-
enden har været på spil 
ved en virksomhed i det 
vestlige Viborg. 

På et tidspunkt mellem 
fredag eftermiddag og tid-
ligt mandag morgen har 
tyvene afmonteret par-
tikelfiltre og katalysato-
rer på hele syv forskellige 
varebiler, som alle holdt 
parkeret på gårdsplad-
sen ved virksomheden på 
Lundborgvej. 

Ifølge politiets oplys-
ninger har de syv partikel-
filtre og syv katalysatorer 
en samlet værdi på 70.000 
kroner.  /ISKEL

bilkyndige tyve 
stjal autodele for 
70.000 kroner

Passion for musik


