
HCA-Symposion 2021
Webinar om H.C. Andersen og kreativiteten
4. februar 2021 kl. 13-15.15 
Online via Zoom

SDU og H.C. Andersen Fondens Uddan-
nelsesspor har den glæde at invitere 
dig til et halvdags-webinar, der tager 
udgangspunkt i Andersens eventyr og 
historier, og som kan give dig inspiration 
til arbejdet med Andersen. 

Webinarets første del er et fælles oplæg 
om ”Natursyn i H. C. Andersens forfat-
terskab”. Webinarets anden del består af 
forskellige workshops, der henvender sig 
til forskellige grene af det danske uddan-
nelsessystem. Se mere på næste side. 

Deltagelsen er gratis men forudsætter din 
tilmelding senest torsdag 21. januar 2021 
via linket https://event.sdu.dk/hca Link 
til webinaret udsendes ca. 1 time før start.

For spørgsmål kontakt specialkonsulent 
Anne Høgedal anhoe@sdu.dk

INVITATION

Program 
13-13.10 Velkomst 

13.10-14 Natursyn i H.C. Andersens  
  forfatterskab 
  Torsten Bøgh Thomsen, 
  adjunkt, SDU

14-14.10 Pause

14.10-15.10 3 workshops
  (Se side 2)

15.10-15.15 Afslutning
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Titel Projektholder Opponent
1 De Eventyrlige Lege 2021:

”Nattergalen”
Fokus: Grundskolen

Dennis Hornhave, 
grundskolelærer

Tony Andersen, gym-
nasielærer m.m., 
Odense Katedralskole

2 Gymnasiet og digitalisering af 
Andersens eventyrmanuskripter
Undervisning i ”Hyrdinden og Skor-
stensfeieren”
Fokus: Ungdomsuddannelserne

Christian Alenkjær Frand-
sen, videnskabelig assist-
ent, SDU 

Rasmus Storm, gym-
nasielærer, Odense 
Katedralskole

3 H.C. Andersen i børnehøjde
Arbejde med ”Tommelise”
Fokus: Børnehavebørn

Gitte Bork, selvstændig 
konsulent og underviser, 
Lege og Relationspraksis

Benedicte Riis, under-
viser m.m. 

Oplæg og workshops
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Webinarets første del er et oplæg om ”Natursyn i H. C. Andersens forfatterskab” ved ad-
junkt, ph.d. Torsten Bøgh Thomsen, SDU. Efter oplægget vil der være tid til spørgsmål og 
diskussion.

Webinarets anden del består af forskellige workshops, der henvender sig til forskellige grene 
af det danske uddannelsessystem. 

Workshop 1: Dennis Hornhave er bl.a. lærer i folkeskolen, og hans workshop handler om 
hvordan man kan remediere Andersens eventyr. Workshoppen henvender sig primært til 
lærere der underviser i folkeskolens ældste klasser (7.-10.) og den tager udgangspunkt i den 
landsdækkende konkurrence ”De Eventyrlige Lege”, der afholdes i august 2021 i forbindelse 
med H. C. Andersen Festivals. Lærere fra ungdomsuddannelserne er også velkomne til 
at deltage. Se mere her: https://andersen-edu.dk/konkurrence-nattergalen/  Gym-
nasielærer og leder af H.C. Andersen Fondens Uddannelsesspor Tony Andersen er opponent, 
men workshoppen er i høj grad tænkt som et fælles udviklingsprojekt hvor deltagerne kan 
bidrage og inspirere hinanden. 

Workshop 2: Christian Alenkjær Frandsen er videnskabelig assistent ved H. C. Andersen 
Centret, SDU, og hans oplæg handler om ”Gymnasiet og digitaliseringen af Andersens even-
tyrmanuskripter”. Workshoppen henvender sig til lærere på ungdomsuddannelserne og tager 
udgangspunkt i ”Hyrdinden og Skorstensfejeren”. Gymnasielærer Rasmus Storm, Odense 
Katedralskole, er opponent, men deltagerne har også mulighed for at byde ind, kommentere 
og stille spørgsmål. 

Workshop 3: Gitte Bork er selvstændig konsulent og underviser, og hendes oplæg ”H. C. 
Andersen i børnehøjde” har fokus på arbejdet med ”Tommelise”. Workshoppen henvender sig 
primært til pædagoger og lærere fra folkeskolens mindste klasser. Benedicte Riis, underviser 
m.m., er opponent, men deltagerne har også mulighed for at byde ind, kommentere og stille 
spørgsmål. 

https://andersen-edu.dk/konkurrence-nattergalen/ 

