
 

 
 

Konferens- och studieresa till Danmark 28-30 september 2022 
 

“Creativity and critical thinking in a digital age” 
 

Animated Learning Conference & Animationsfestivalen VAF i Viborg 
 

”Med skolen I biografen når 80% av landets kommuner & 260.000 skolbarn årligen”  
 

På Danska Filminstitutet berättar Jacob Breuning om framgångssagan 
  
 

Tack vare medel från Kulturrådet och hårt arbete från era regionala Film Barn och Unga 
konsulenter kan vi nu, inom ramen för Region Samverkan Syd, äntligen bjuda in 20 personer från 
Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg 
samt Region Skåne på en helt unik studieresa som börjar på Danska Filminstitutet och vidare till 
Animated Learning Conference & Animationsfestivalen VAF i Viborg.  
 
Studieresan vänder sig till dig som arbetar eller ämnar arbeta med film för barn och unga, som 
skolbiosamordnare, pedagog inom skola och fritidsverksamhet, rektor, skolutvecklare, bibliotek, 
AV-mediacentral, film-/mediepedagog eller som på annat sätt berörs av frågan. Ta chansen att 
vara med! Priset är subventionerat till 500:- SEK och då ingår kost & logi, lunch-lunch 28-30/9, 
bussresan från Köpenhamn till Viborg och tillbaka igen, konferensavgift samt inträde på VAF.  
Anmäl ditt intresse så fort som möjligt till denna späckade tre dagars konferens- och studieresa! 
 
Inspireras av den danska framgångssagan om skolbio. Danska Filminstitutet har under många år 
arbetat med en rikstäckande skolbioplan som täcker 80% av Danmarks kommuner och som 
årligen når 260 000 barn och unga. Filminstitutet driver även FilmX, filmstudios dit barn och unga 
kan komma för att skapa egna filmer. I en hyrd konferensbuss går sedan turen vidare till Viborg. 
På bussresan utlovas ”danskt hygge” kombinerat med nätverkande, inspiration & information.  
  
Animated Learning Lab på VIA University College i Viborg är ett danskt kunskapscenter för 
animation, visualisering och grafiskt storytelling. Här bedrivs forskning kring kreativitet och 
lärande genom film- och mediakunnighet i nära samarbete med skolor och filmbransch.  
Vi träffar Laura Søndergaard Isaksen som kartlagt filmpedagogiskt arbete på samtliga 
grundskolor i Danmark. Under vår vistelse tar vi också del av programmet för den årliga Viborg 
Animated Learning Conference och Animation Festival. 
  
  
 



Var? När? Hur? 
  
Vi samlas onsdag 28:e september kl 12.00 i Köpenhamn för lunch och studiebesök på Danska 
Filminstitutet. Därefter åker vi gemensamt med buss till Viborg.  
Fredag 30:e september reser vi hem med buss från Viborg som ankommer till Köpenhamn vid kl 
15.00. Deltagare reser på egen hand till och från Köpenhamn. 
  
 
Anmälan 
  
Är du intresserad av att vara med? Skicka din intresseanmälan till ida@filmiskane.se med ditt 
namn, adress, telefonnr samt en kort beskrivning var/vad du arbetar med. Vänligen skriv 
Anmälan Studieresa Danmark och ditt namn i ämnesraden. Sista anmälningsdag 10 juli, 
bekräftelse på plats kommer i slutet på augusti. 
  
OBS! Antalet platser är begränsade. Ett urval kommer att göras. 
  
Avgift för resan är 500 kr, betalas när din plats är bekräftad och inkluderar resa från Köpenhamn 
samt kost och logi. Vänligen observera att anmälan är bindande och bekräftade deltagare som 
uteblir debiteras 1500 kr för hotellkostnad utöver avgiften. 
  
Studieresan arrangeras inom Regionsamverkan Sydsveriges (RSS) samarbete inom det 
filmkulturella området. RSS drivs av de sex regionerna Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg, 
Kalmar län och Jönköping län med medfinansiering av Statens kulturråd. 
 
  
 

 
 

Foto: Film X på Danska Filminstitutet 



 
Preliminärt program 
 
 
Onsdag 28/9 
  
Lunch nära Danska filminstitutet 
 
Skolbio - Jacob Breuning, Danska filminstitutet 
Med Skolen I Biografen er Filminstitutets landstäckande skolebioordning. Ni kan se en lang 
række kvalitetsfilm från hela världen i er lokala biograf. Filmerna vänder sig til elever fra 
børnehaveklassen til gymnasiet og de øvrige ungdomsuddannelser. Till samtliga filmer finns 
undervisningsmaterial, som kan hämtas gratis på Filmcentralen. Med Skolen I Biografen har 
existerat sedan år 2000 og omfatter i dag ca. 120 biografer, 80% af landets kommuner og har 
260.000 årlige deltagere. Ambitionen är att ge  skolan bättre villkor för att använda biografen som 
klassrum og kvalificerad filmundervisning i skolan. Med Skolen I Biografen är ett samarbete 
mellan Filminstituttet, centre for undervisningsmidler, filmudlejere, biografer og kommuner i 
Danmark. 
  
Film X - Kari Eggert Rysgaard, Danska filminstitutet 
I FILM-X samarbetar eleverna om att skapa en film i professionella studiomiljöer. De idéudvikler, 
filmar og klipper og undervejs får de vejledning og feedback fra vore dygtige filmundervisere. 
  
BUSSRESA till Viborg, vi utnyttjar restiden till hygge, informations- & erfarenhetsutbyte 
  
Incheckning PEAK 12° HOTEL och MIDDAG 
  
Torsdag 29/9:  
  
Frukost på hotellet 
 
Animated Learning Conference, VIA University College Campus Viborg 
The theme is Creativity and critical thinking in a digital age 
8:30-9:00 Arriving/registration and rolls and coffee 
9:00-9:15 Welcome by Laura Isaksen Creativity and critical thinking in a digital age 
9:15-10:15 Head Speaker – Professor Jeppe Bundsgaard Digital formation 
10:15-10:30 Coffee break  
10:30-11:15 Head Speaker – Speaker from Tjekdet Visuals online and how to recognise true and 
false 
11:15-12:00 Lunch 
  
12:00-16:00 Different workshops that the participants choose from (Not all are confirmed yet, but 
there will be hands on workshops with animations and filmliteracy, and there will be speaks about 
different project and discussions about the dilemmas in working with filmliteracy)  
  
16:00 - Thanks for today and be welcome to stay for a glass of wine and mingle  
  
Viborg Animation Festival och MIDDAG - ej bestämt detaljer 
Viborg Animation Festival – a celebration of All Things Animated! Get excited for  free cinema 
screenings, interesting talks, impressive exhibitions, and amazing experiences. We are currently 
working on the festival program, so stay tuned. We look forward to see you from September 26th 
to October 2nd. VAF is a part of The Animation Workshop and VIA University College. 
  
 
 



 
Fredag 30/9 
  
Frukost på hotellet & checka ut 
  
Laura Søndergaard Isaksen, The Animation Workshop 
Animated Learning Lab på VIA University College i Viborg som är ett danskt kunskapscenter för 
animation, visualisering och grafiskt storytelling. Här bedrivs forskning kring kreativitet och 
lärande genom film- och mediakunnighet i nära samarbete med skolor och filmbransch. Vi träffar 
bland annat Laura Søndergaard Isaksen som kartlagt filmpedagogiskt arbete på samtliga 
grundskolor i Danmark. 
  
Viborg Animation Festival festival 
Om vi har tid över ska det finnas olika utställningar t. ex. the Game Expo. 
  
BUSSRESA till Köpenhamn, vi utnyttjar restiden till  summering- & samkväm. Vi planerar för att 
äta danska madpakker, det vill säga medhavd lunch på bussen.  
  
 
Resan till och från Köpenhamn sker på egen hand eller ta armkrok med din regionala  
Film Barn och Unga konsulent/kontaktperson. Hör gärna av dig om du vill veta mer! 
 
Hoppas du kan följa med! 
 
Mvh 
 
Annika Westerhult, Kultur i Halland/Film    
MOBIL: 073-306 00 36 E-POST: Annika.Westerhult@regionhalland.se 
 
Carolina Falk, Film i Skåne  
MOBIL: 070-747 96 97 E-POST: carolina@filmiskane.se 
 
Niklas Lundin, Filmregion Sydost I Kronoberg I Kalmar & Blekinge 
MOBIL:  0733-47 79 14 E-POST: niklas@filmregionsydost.se  
 
Charlotta Miller, Film Region Jönköpings län 
MOBIL:  0737 - 07 14 94 E-POST: charlotta.miller@rjl.se 
 
 
 

 

 


