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Hvad er din rela�on �l Tvind?
Første gang jeg stødte på navnet Tvind var i
Kina, da jeg studerede på kunstakademiet, og i
den forbindelse mødte lærere fra Tvind. Via
denne kontakt kom jeg senere �l Danmark som
gæstelærer i 1½ måned, hvor jeg underviste i
billedkunst.

Da jeg senere arbejdede som kunstlærer i Kina,
fa�ede jeg hur�gt interesse for udsa�e unge
mennesker, og grundet flere �lfældigheder
vendte jeg �lbage �l Danmark. Her fik jeg
arbejde som pædagog/lærer på et opholdssted
i Sønderjylland. Det var virkelig en omvæltning,

idet jeg i 1996 kom fra en by med millioner af
indbyggere, �l en landsby som året forinden var
blevet kåret �l ”Danmarks kedeligste landsby”.
Her blev jeg i 3 år, hvor jeg underviste i kunst og
var en ak�v del af elevernes liv. Dere�er fly�ede
jeg �l Tvind, hvor jeg har arbejdet lige siden, det
vil sige i 22 år.

Hvad optager dig her?
En af mine passioner er at få indført kunst og
kultur i bo�lbuddene og i arbejdet med
eleverne. Mennesker med blandt andet
neuropsykiske udfordringer har især brug for at
blive s�muleret i det non-verbale effek�ve
udtryk, idet verbale udtryk o�e er svært for
dem. Det er igennem mit arbejde blevet
bekræ�et, at vores elever/beboere er meget
følsomme og dermed kan være meget krea�ve
og udtrykke sig gennem kunsten. Jeg oplever, at
vores elever kan udvikle sig indenfor kunsten,
på en måde som mange andre mennesker ikke
kan gøre. Som ins�tu�onsleder ser jeg et stort
poten�ale i kunsten—dels i det terapeu�ske
arbejde og dels i den pædagogiske virkning på
arbejdet.

Man kan sige, at de�e arbejde er langt fra den
kunstuddannelse jeg har taget, og de
universitetsstuderende jeg har undervist

�dligere. Men det giver så meget mening for
mig, da meningen med kunst for mig, netop er
at opfa�e og præcisere livet på en posi�v og
kunstnerisk måde – ikke om at levere et færdigt
produkt.

Fortæl om en �ng, der er sket i dag?
Udover ledelsesarbejdet, har jeg sammen med
andre gode kræ�er, lagt sidste hånd på
planlægningen af vores skulpturpark.

Vi ønsker at skabe harmoni og det gør vi på
mange forskellige måder her på stedet. Vi har
blandt andet lavet en kubis�sk skulpturpark og
en feng shui park, �l fri a�eny�else.

I vores mangeårige fokus på kultur, har det
været muligt at gøre Tvind �l et kulturelt sted i
alle aspekter. Vores bygninger, skulpturer og
kulturarrangementer emmer af kultur og vi
bruger dagligt kunst og kultur i undervisningen,
�l stor glæde og gavn for alle her på stedet.

Mød
en fra
Tvind.

Wang Jing:
en af mine passioner er
at få indført kunst og
kultur i arbejdet med eleverne

Vi er mange forskellige mennesker på
Tvind. Her bor for eksempel
lærerstuderende fra hele Europa, unge som
er i gang med en STU og lærere og ledere
med deres familier. I normale år har vi
omkring 5000 besøgende, så der kommer
også rigtig mange mennesker forbi. For at
vise denne mangfoldighed, interviewer vi
hver måned et menneske vi møder her på
stedet.

Vi stiller de samme 3 spørgsmål hver gang.
I dag er det Wang Jing, som er leder på
botilbuddet ITP (Individuelt Tilre�elagt

“I vores mangeårige fokus på kultur, har det
været muligt at gøre Tvind til et kulturelt sted
i alle aspekter. Vores bygninger, skulpturer og
kulturarrangementer emmer af kultur og vi
bruger dagligt kunst og kultur i
undervisningen, til stor glæde og gavn for alle
her på stedet”



Vi har uds�llet over 80 afrikanske skulpturer på
grunden, som kan opleves året rundt. Vi får
hvert år nye skulpturer �l vores skulpturpark og
de fleste skulpturer er blevet rengjort,
opdateret, fly�et og fået en ny sokkel hen over
sommeren og e�eråret 2020.

Mange besøgende kommer hvert år for at se
skulpturerne, og vi håber at rig�g mange også i
år kommer forbi Tvind i løbet af foråret og
sommeren. Hvis I er her på stedet og gerne vil
vide mere, er der standere med brochurer ved
Tvindmøllen. Hvis I bliver så forelsket i en
skulptur, kan foreningen Friends Forever (som
forhandler skulpturerne) kontaktes på
www.friendsforeverzimbabwe.com.

Vi håber at se rig�g mange interesserede her på
stedet, �l et kulturelt udflugtsmål, hvor alle med
interesse for kunst og kultur er meget
velkomne!

Det er videnskabeligt bevist i pædagogik at den
gode samtale, krea�vitet og finmotorisk arbejde
går hånd i hånd. Når hænderne er optaget og
sanserne er åbne sker der simpelthen noget i en
samtale og følelserne kan o�e le�ere komme
ud. Det gør et keramikværksted �l et rig�g godt
pædagogisk værktøj.

Der bliver lavet mange krea�ve �ng på
Dagskolen på Tvind, og det har længe været på
ønskelisten at købe en ovn �l at brænde ler i.
Heldigvis er der ikke langt fra tanke �l handling,
og nu har Dagskolen fået endnu et værksted,
hvor både elever og lærere kan være krea�ve
sammen. I den forbindelse har lærerne været
på kursus i frems�lling af forskellige former for
keramik, og der er hver uge mulighed for at
kaste sig ud i nye krea�ve projekter.

Kunst og kultur spiller en central rolle, både i
livet her på Tvind og det pædagogiske arbejde
der udføres på stedets uddannelsesins�tu�oner
og andre sociale �lbud. Derfor lægger vi mange
ressourcer og kræ�er i at udbygge og
vedligeholde denne del af stedet.

De sidste mange år er der blevet a�oldt flere
kulturelle arrangementer som en fast del af
årsprogrammet. Det er f.eks. vinterkoncerten
med klassisk musik, sommerteaterstævnet og
e�erårskoncerteren hvor poesi og kunst er i
fokus.

Udover de faste arrangementer er der kunst,
keramik og musiklokale (med indspilnings
muligheder), flere bands der regelmæssigt
holder små og store koncerter, et klaver og
håndarbejdslokale med symaskiner og pileflet.
Alt de�e er �l rådighed for alle og kan frit
beny�es.

Så er der noget �l alle. Måske kniber det med
finmotorikken, men så kan det være at
interessen kan blive vakt for musik eller for at
være med �l at arrangere den næste koncert.
Hvis det udadvendte i kunst og kultur ikke er
sagen, vil man måske finde glæde ved at
arbejde med ler eller kunsthåndværk. Lærere og
lærerstuderende på stedet spiller en central
rolle i at gøre denne del af stedet levende og i
konstant udvikling som er gode �l at finde frem
�l lige præcis det, som eleven finder
interessant. Når interessen er vakt, hjælper vi
eleven med at holde fast i denne interesse og
finde glæde ved det.

Det er en af vores pædagogiske grundtanker.
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Kunst &
Kultur
på Tvind

Keramik og den gode samtale

Danmarks største
samling af
Zimbabweanske
Stenskulpturer
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Skrevet af Beatrice, studerende på Det
Nødvendige Seminarium skrevet af Gi�e Roslund,

socialrådgiver på Tvind

Når kunst og
lærdom forenes Velvet og Gertrud

gør arbejdet med omsorg
og empati virkeligt

Hvis vi tør gribe mulighederne, bliver vi konstant
udfordret i vores uddannelse �l lærer, her på
Det Nødvendige Seminarium. Jeg greb rollen
som teaterdirektør, da vi skulle opsæ�e
skuespillet ”Den lille prins” på studiet, hvor jeg
skulle instruere en gruppe på 20 personer. Jeg
lærte rig�g meget af hele processen! Den
ukendte opgave og �dspresset fik mig også �l at
træffe hur�ge beslutninger, som jeg senere
fortrød. Sam�dig gav det mig også mulighed for
at lære af de fejl og dermed lave løbende
ændringer. De�e skete for eksempel, da jeg
mod slutningen indså, at jeg kunne have været
en helt anden (og bedre) instruktør, ved hjælp
af mere demokra�ske metoder, såsom at
involvere skuespillerne i hele den krea�ve
proces. Jeg beslu�ede dere�er at inkludere
flere forskellige metoder i prøverne gennem

Fra mit vindue her på stedet, har jeg en
fantas�sk udsigt over marker, frug�ræer og
heste. Vi har for nylig fået to nye heste: Velvet
og Gertrud. Dyr er et fantas�sk redskab i vores
pædagogiske arbejde: men hvordan? Det
spørgsmål får jeg besvaret hver eneste dag, når
jeg kigger ud ad mit vindue. Når en elev
kommer gående med skuldrene oppe over
begge ører i frustra�on, men stopper op ved
hestene for at give dem en gulerod (der står
al�d flere spande med gulerødder ved hegnet),
så sænkes skuldrene langsomt, og hestene
bliver klappet og talt med. Denne kontakt med
et godmodigt dyr, kan a�jælpe mange
problemer. Det helt særlige ved dyr er jo at de
er levende væsner, og det gør arbejdet med
omsorg og empa� virkeligt, og muligheden for
at arbejde med de sociale kompetencer oplagt.

Hestene kan også være en god opgave at være
sammen om. I den forbindelse, bliver hestene
brugt �l beskæ�igelsesterapi, hvor
pædagogerne opmuntrer eleverne �l at finde
ud af, hvad der skal gøres for at passe godt på

dem. Når eleverne føler en �lknytning er der
o�e mere mo�va�on �l at hjælpe med blandt
andet indkøb og a�entning af foder, pasning og
oprydning.

Der er ikke regler for hvor mange kram man må
give en hest i disse Covid-19 �der, så hvis
hestene er villige �l det får de masser af
kærlighed.

sjove og varierende opvarmninger, workshops
med stemme-krops udvikling og omdannelse af
dialog �l en dansefores�lling.

Den læring jeg har taget med mig fra forløbet,
er værdifuld! Jeg ved nu, at jeg har brug for at
bruge direkte kommunika�on og øve mig i at
give konstruk�v feedback. Jeg blev også trænet i
at vurdere situa�onen og sæ�e ambi�øse,
realis�ske mål, der skulle �lpasses flere gange
undervejs. De�e fik mig �l at være krea�v og fri
�l at eksperimentere uden frygt for fiasko.

Resultatet af tre ugers hårdt arbejde oversteg
mine forventninger. Jeg følte en dyb stolthed
over den transforma�on, jeg kunne se i de
involverede mennesker, hvor selvværd og
selv�llid blomstrede inde i hver enkelt person.
Nu føler jeg mig endnu mere inspireret �l at
prøve forskellige slags kunstarter og anerkende
dem som pædagogiske redskaber. Jeg mener, at
kunsten er en metafor for livet, et laboratorium,
hvor vi sikkert, legende kan eksperimentere og
udvikle os i mange retninger.

Når de studerende vælger at tage
uddannelsen til lærer på Det Nødvendige
Seminarium, vælger de også at være
kreative og at udfordre sig selv. Det
betyder, at de stø�es til at udvise mod og
at kaste sig ud i noget helt andet end de
hidtil har prøvet. Her er historien om hvad
Beatrice fra Italien lærte, da hun forenede
kunst og lærdom—og kastede sig ud på
dybt vand.

”Kunsten er en metafor for livet,
et laboratorium, hvor vi kan
eksperimentere og udvikle os”
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Danmarks største samling af
Zimbabweanske stenskulpturer
er nu udvidet

Der vil være mulighed for:

Lad os fejre forårets komme med en dag i de Zimbabweanske Stenskulpturers
navn. Vi inviterer �l arrangement Torsdag d. 13 Maj kl. 15.00 �l 17.00.

Guidet rundvisning i små
grupper

Orienteringsløb med opgaver
for børnene

Udendørs traktement

Salgsuds�lling for særligt
interesserede

Håber vi ses! Ved spørgsmål
kontakt os på
info@tvind.dk

Læs mere om vores skulpturpark
på www.tvind.dk


