
 

 

Design lærerprofessionens ”Oscar”,  
og vind 10.000 kr. 
 

Det tydelige kendetegn 
Alle kender Oscar-statuetten designet af filminstruktøren Cedric Gibbons for snart 100 år siden: En forgyldt 

bronzestatuette af en korsridder med sværd, stående på en filmrulle. Dens officielle navn er egentlig 

”Academy Award of Merit”, og den repræsenterer filmbranchens indviedes anerkendelse af særligt 

betydningsfulde bidrag til filmkunsten. 

Lærerprofession.dk har siden 2011 uddelt priser for årets bedste bachelor- og diplomprojekter med afsæt i 

og fokus på lærerprofessionen og skolens hverdag. Bedømmelseskomitéerne består – som det er tilfældet 

for ”The Academy”, som Oscar-komitéen slet og ret kaldes – af fagfolk, som på den ene eller den anden 

måde har særligt kendskab til skolen. Også priserne for Årets bachelorprojekt og Årets diplomprojekt er altså 

kendernes anerkendelse af, at prismodtagerne har bidraget med noget helt særligt til feltet.   

En konkurrence for lærerstuderende 
Nu kan du som lærerstuderende deltage i konkurrencen om at designe lærerprofessionens pendant til Oscar, 

enten du har specialiseret dig i billedkunst, håndværk og design eller blot besidder en kreativ åre og har en 

idé til formgivning af lærerprofessionens dna. Statuetten skal bidrage til at synliggøre og anerkende 

lærerfaglighed og uddeles hvert år i november ved den prisfest, hvor vi præmierer de bedste 

afgangsprojekter rettet mod skolen. 

Konkurrencebetingelser: 
• Du kan deltage som solist eller i samarbejde med medstuderende. 

• Din/jeres statuette skal repræsentere det essentielle ved lærerprofessionen. Hvordan du/I fortolker 

dette, er op til dig/jer.  

• Også materialevalget er frit. Vi vil dog anbefale, at det indgår i overvejelserne, at statuetten skal kunne 

produceres i partier á fx 20 ad gangen. Det vil altså være en fordel, hvis den fx kan produceres vha. 3D-

scanning og efterfølgende print, som afstøbning eller med andre gentagelige teknologier – evt. samlet af 

nogle få dele.  

• Vi skal senest d. 15. september 2021 have enten et fysisk eksemplar/en prototype af en statuette eller 

en gennemarbejdet skitse eller model af en sådan. 

• Sammen med prototypen/skitsen skal du/I sende en halv til en hel sides motivation, der gør rede for 

tankerne bag statuetten og dens relation til læreruddannelsen. Skriv også et eventuelt forslag til et navn 

til statuetten. Husk at påføre navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og studiested på alle 

indsendere. Man kan kun deltage, hvis man er lærerstuderende i efterårssemestret 2021. 

• Send statuetten med tilhørende dokumenter, så vi modtager den senest d. 15. september, til  

Lærerprofession.dk (mrk. ”Statuette”) 

Fagbladet Folkeskolen 

Kompagnistræde 34, 3 

1208 København K. 

• Vinderen får direkte besked senest 15. oktober 2021. Men da vi ønsker at afsløre statuetten ved årets 

prisfest d. 26. november kl. 13 på Københavns Professionshøjskole, hvor de første statuetter således vil 

blive uddelt, beder vi om, at resultatet holdes hemmeligt indtil den officielle afsløring. 

Eventuelle spørgsmål kan besvares ved henvendelse til projektleder Solveig Troelsen på sotr@via.dk  

https://www.folkeskolen.dk/faglige-netvaerk/laererprofessiondk/
mailto:sotr@via.dk


 

 

 

Den vindende statuette vil blive kåret af en jury bestående af kendere af skole, læreruddannelse og 

designkunst. Den vil blive uddelt til vinderne af Lærerprofession.dk’s priser fra 2021 og frem.  

 

Juryen består af 
Lene Tanggaard, ph.d., rektor for Designskolen Kolding, professor i pædagogisk psykologi ved Aalborg 

Universitet.  

Kirsten Bak Andersen, cand.mag., lektor i billedkunst ved VIA, Læreruddannelsen Nr. Nissum og medlem af 

den nationale faggruppe for faget billedkunst.   

Jan Drastrup Bøgelund, lærer og indstillet blandt de ti bedste bachelorprojekter i 2019 for et projekt om 

rammesætning af elevers kreativitet i faget Håndværk og design.  

Vibeke Nørgaard Rønsbo, cand. pæd. i billedkunst, kunstner og tidl. lærer og læreruddanner.  

Thorkild Thejsen (formand), tidl. lærer, chefredaktør på Fagbladet Folkeskolen og projektleder for og 

initiativtager til Lærerprofession.dk.  


