Giv dine elever en
lærerig temadag og
vind en total
makeover af jeres
klasselokale
Vi kan så meget med farver
Vi sæer arbejdsmiljøet på dagsordenen.
Dit og dine elevers.
Deltag sammen med dine elever i en konkurrence
om den mest kreative farvesætning af jeres mest
triste klasselokale – giv dine elever en kreativ
oplevelse og vær samtidig med til at sæe fokus
på folkeskolens arbejdsmiljø.
Læs her, hvordan du kan lave et lille undervisningsforløb om farvernes betydning – om farvesymbolik og farvepsykologi – med udgangspunkt i
værktøjet “Farvernes ABC”.
Vind en total makeover af jeres klasseværelse
– udført sammen med multikunstneren og
TV-manden Erik Peitersen.

KØBENHAVNS MALERLAUG

f verrnes-a
abc.d
dk

Blot med farver når vi langt
Med sjov pædagogik og kreative værktøjer håber vi i
Københavns Malerlaug – et fællesskab af 400 malervirksomheder i Storkøbenhavn – at du vil være med til
at skabe en kønnere folkeskole med et arbejdsmiljø, der
fremmer både trivsel og indlæring.
Vi vil gerne åbne dine og dine elevers øjne for, hvad
farver kan gøre for jer.
Vi taler så meget om den forsømte folkeskole i disse
år. Om svamp og råd og ulækre toileer. Om bygningsnedslidning og stramme vedligeholdelsesbudgeer. Men blot med farver når vi langt i retning
af mere araktive omgivelser, som det er værd at
passe på, og som derfor slides mindre. Det er der
god økonomi i.
Med Københavns Malerlaugs konkurrence om den
mest kreative farvesætning af et klasseværelse vil
vi være med til at skabe pædagogisk og politisk
opmærksomhed om betydningen af ordentlige, ﬂot
vedligeholdte og tiltrækkende klasselokaler. Samtidig tilbyder vi et spændende, kreativt værktøj.

I 2005 forvandlede Københavns
Malerlaugs malermestre et nedslidt
klasselokale til et inspirerende lokale.

“Blot med farver
når vi langt!”

Farvernes ABC er et
unikt farvekompendium
i en overskuelig og
brugbar mappe og en
hjemmeside, hvor du
kan tilmelde klassen
til konkurrencen, hente
kopieringsark til din
undervisning samt få
inspiration til at indføre
dine elever i farvernes
principper og regler.

“Farvernes ABC”
“Farvernes ABC” er et kompendium, der indeholder
100 særligt udvalgte, indbyrdes kombinerbare farver, man næsten ikke kan komme galt af sted med.
Farverne er udvalgt af eksperten, maleren og faglæreren Søren Scheﬀmann fra Syddansk Erhvervsskole.
I kompendiet indgår en let tilgængelig gennemgang
af farvernes symbolske og psykologiske betydning.
“Farvernes ABC” bygger også på hjemmesiden www.
farvernes-ABC.dk. Her kan I gratis hente en masse
viden om farver og uploade fotos af jeres tegninger.

Vind en total makeover!
Tag nogle billeder af jeres klasselokale og indsend
dem sammen med jeres forslag til, hvordan klasseværelset kunne se ud – med spændende farver og
måske en dekoration. Begrund, hvorfor I synes, at
netop jeres klasseværelse trænger til en overhaling,
og fortæl, hvorfor I har valgt den farvesætning, I har.

På www. farvernes-ABC.dk kan I indsende fotos og
farveforslag og læse om hele kampagnen.
På hjemmesiden kan skoler bestille farvekompendiet
med rabat.
Når du tilmelder en klasse til konkurrencen, skal du
oprees som bruger. Det tager kun få minuer, og for
at veriﬁcere din konto fremsendes en kode, hvor du
aktiverer din konto.
VARME OG KOLDE FARVER

OPGAVE

Hvilket indtryk synes du billedet i varme farver
giver i forhold til det samme billede i kolde farver?
Prøv at ﬁnde frem til nogle ord som beskriver hhv.
de kolde og de varme farver.

Vi ser på omgive
lserne og vi ser
dem i farver.
Vores farvesyn
gør det muligt
for os at adskell
bedømme størrels
e og
e
giver os informa og omfang på ting vi ser. Farver
tioner og giver
os glæde; de gør
muligt for os at
det
udtrykke vores
følelser og vores
selvstændighe
d. Farver bruges
både praktisk
kommercielt.
og

Kolde:
___________________________

VARME OG KOLDE

FARVER

___________________________
___________________________

farver

Varme og kolde
eller varme,
___________________________
at farverne er kolde
vi
Når vi snakker om,
are opfaelse af farverne
er det vores umiddelb
der er koldt
___________________________
r farverne med noget
mener. Vi forbinde
OPGAVE
___________________________
eller varmt.

FARVECIRKLEN

Lav din egen farvecirkel.
Mal først de tre primærfarver gul, blå og rød i de
tilhørende felter.
Når du har gjort det, skal du blande farverne i
mellemliggende felter.
Mellem den blå og røde, skal du med blå og rød,
lave en violet farve.
Mellem den røde og gule, skal du med rød og
gul, lave en orange farve.
Og mellem den gule og blå, skal du med gul og
blå, lave en grøn farve.

___________________________

Varme farver
, solens
blade om efteråret
Farverne på træernes
eller
rødglødende aske
gule farve, en vulkans er f.eks. farver vi vil kajordens og ildens farver, farver svarer til den ene
varme
lde for varme. De
de røde, $E FARVER DU SELV
lens farver, nemlig
___________________________
HAR BLANDET UD FRA
else
halvdel af farvecirk
kan også få en fornemm PRIMRFARVERNE
orange og gule. Man
kommer
___________________________
virker som om de
VIOLET ORANGE OG
farver , KALDES SEKUND
af, at de varme farver
et rum malet i varme GRN
, eller er DRFARVER
os i møde, f.eks. kan
___________________________
puer sig omkring
virke som om væggene rum til at virke hyggeligt
få et
___________________________
tæere på os. De kan
Varme:

og varmt.
___________________________

GU

gul,
Varme farver som
os til at
orange og rød, får
tænke på sol og varme.
varme
Farv felterne med
farver

BLÅ

L

Førstepræmien er en total istandsæelse af jeres
klasselokale – inklusiv udskiftningsmodent inventar! – udført sammen med multikunstneren og TVmanden Erik Peitersen – kendt fra blandt andet TV’s
Room Service. 2. og 3. præmie er en realisering af
jeres klasses farvesætningsforslag.
4-10. præmie er farvekompendiet “Farvernes ABC”
til en værdi af 1.850 kr.

___________________________
Kolde farver
hav, en sø
farverne på et koldt
r), er
Når du tænker på
eller (ﬂere eksemple
___________________________
svarer
med is på om vinteren
kolde. De kolde farver
det de farver vi kalder
farvecirklen,
anden halvdel af
pudsigt nok til den
kolde farver
violee farver. De
de blå, grønne og
på os, og modeﬀekt
de
beroligen
siges at have en
om de kolde
kan de synes som
ofte
sat de varme farver,
man
bruger
fra os. Derfor
få
trækker sig lidt væk
i et lille rum, for at
kolde farver på væggene
lidt større.
rummet til at virke

For at beskrive
en farve, må du
beskrive hvad
ser. Det er ikke
du
nok at beskriv
e en farve
af pigmenter og
deres blandingsforho ved hjælp
hjælp af matem
ld eller ved
atiske formler
eller hvordan
kan påvirke dit
den
humør. For at
producere farven
har vi brug for
nogle målbare
enheder, men
fortælle om farven,
for at
der beskriver hvordahar vi brug for farvesystemer
n vi opfaer farvern
e.
Alle med et norma
lt farvesyn kan
millioner farver,
se
men uden et farvesy omkring 10
styre dem, er det
vanskeligt at tale stem til at
dem. Det bedste
sammen om
vil
tem som kan brugesvære, hvis man har et farvesy
sfrem til når farven fra den visuelle fremstilling
og
påføres et materia
le.

blå,
Kolde farver som
os til
grøn og violet, får
n
at tænke på vinterhimle
og søer.
kolde
Farv felterne med
farver

RØD

De kopieringsegnede opgaveark er opdelt i en teoretisk del og nogle praktiske øvelser, der kan anvendes
til både de yngste og ældste årgange. I kan downloade farvelægningssider og spændende materiale
om farvernes betydning og psykologi.

Vi vil have jer og jeres arbejdsmiljø på
dagsordenen. Med en sjov og lærerig
konkurrence om en total makeover af et
klasseværelse vil vi vise jer og dem, der
bestemmer, hvor lidt der skal til for at
styrke indlæringen, skabe daglig trivsel
og en skønnere hverdag.
Deltag i Københavns Malerlaugs
konkurrence om det smukkest farvesae
klasselokale og vind en total istandsættelse sammen med TV-manden og multikunstneren Erik Peitersen.
De indsendte forslag vil blive udvalgt og
bedømt af en komité med Erik Peitersen i
spidsen.

www.farvernes-abc.dk

Leg med

Multikunstneren Erik
Peitersen er kendt fra TV
for sine kreative og fornuftige
renoveringer.
Nu kan du vinde hans hjælp
til at give jeres klasseværelse
en makeover.

Sådan gør I!
Sammen med denne folder har vi vedlagt
et antal ﬂyers og postkort til jeres elever
samt en plakat, I kan hænge op i klasseværelserne eller på gangene.

En række virksomheder har
gennem sponsorater gjort
det muligt at gennemføre
kampagnen.

- det sikre valg

Malernes Fagforening
Storkøbenhavn

Besøg www.farvernes-ABC.dk og få inspiration til at udforme den smukkeste og mest
kreative farvesætning af jeres klasselokale.
Indsend forslaget sammen med et par fotos
af jeres klasselokale og begrund, hvorfor
I synes, at netop jeres lokale fortjener en
overhaling.
Konkurrencebidrag kan indsendes elektronisk på hjemmesiden. Vi skal have jeres
forslag senest den 29/4.
Konkurrencen afgøres i uge 19, og I får
personlig besked. Alle bidrag bliver vist på
hjemmesiden www.farvernes-ABC.dk.
Selve makeoveren ﬁnder sted i ugerne 20 og
21 og vil blive udført i overensstemmelse
med din skoles bygningsretningslinjer.

Københavns Malerlaug blev
stiftet i 1622 og er et fagligt
fællesskab af mere end 400
bygningsmalervirksomheder og
et mindre antal skiltefabrikanter
og -malere.
Vores mission er at skabe et
fagligt fundament for vores
medlemsvirksomheder foruden
at være et centrum for netværk.
Men vores omverden har også
glæde af Københavns Malerlaug.
Med denne konkurrence vil vi
skabe opmærksomhed om det
miljø, du og dine elever skal
trives i.

Københavns Malerlaug
Amaliegade 31
1256 København K
Tel 3315 5505
Fax 3315 5648
farvernesABC@kbh.malerlaug.dk
www.kbh.malerlaug.dk
www.farvernes-ABC.dk

