
PRAKTIKANT TIL KERAMIK 

Nørgaards Højskole søger praktikant 
- som kan indgå i højskolens keramikundervisning på efterårssemesteret 2020

Arbejdsopgaver
Som praktikant på Nørgaards Højskole bliver det din opgave at hjælpe vores underviser på linjefag og valgfag i 
keramik. Det er derfor vigtigt, at du har keramikerfaring fra fx aftenskole, højskole eller kunstakademiet. 
Du skal ikke nødvendigvis være færdiguddannet keramiker- men du skal have en basisviden indenfor keramik.
Dine opgaver bliver varierende og kommer bl.a. til at omfatte:
• At tømme og fylde ovne samt varetage forglødninger
• At blande glasurer
• At hjælpe til i undervisningen og vejlede de enkelte elever
• At hjælpe med at holde orden i værkstedet 

Personligt projekt
Det er væsentligt for os, at du har et formål med din praktik. Det kan være, du er i gang med et projekt omkring 
formgivning, at du vil afprøve forskellige glaseringsmetoder eller arbejde med støbning. Eller måske ønsker du at 
udvikle dine undervisningskompetencer. Formålet med praktikken aftales individuelt med praktikvejlederen.

Tidsperiode
Semesteret strækker sig fra 16. august – 19. december. I denne periode er der linjefag i keramik mandag og tirsdag. 
Fra 19. oktober – 19. december er der desuden valgfag i keramik om torsdagen. Der vil kunne forekomme opgaver 
uden for disse tidsrum, især i forbindelse med forglødninger og brændinger.
Din praktikperiode skal minimum være på to måneder, enten fra 16. august - 16. oktober eller fra 19. oktober - 19. 
december. Der vil være enkelte uger uden undervisning (intro-uge, outro-uge samt rejse-uge og temauge). 
Varighed og tidsperiode aftales nærmere med praktikvejlederen.

Fri adgang til værksted + kost og logi
Praktikken er ulønnet, men vi kan tilbyde dig kost og logi samt fri adgang til at benytte vores helt nye og fuldt 
udrustede værksted. Keramikværkstedet blev indviet primo juni 2020 i en hel ny værkstedsbygning. Her findes 18 
el-drejeskiver, pladeruller, ekstruder, top-loader-ovn, kammerovn og rakuovn. 
Derudover har du mulighed for at deltage i morgensamlinger, foredrag og fællesarrangementer. 

Ansøgning
Underviser på linjefag i keramik er keramiker Britta Hansesgaard, som også kommer til at fungere som din 
praktikvejleder. Hun kan kontaktes på britta@nrgaard.dk 
 
Spørgsmål kan også rettes til forstander Karen Friis: karen@nrgaard.dk eller tlf. 31664473

Indsend en ansøgning, hvor du fortæller hvem du er, og hvorfor du gerne vil i praktik hos os.
Vi vil også gerne høre nærmere om dit personlige projekt.

Ansøgning sendes til forstander Karen Friis på mail: karen@nrgaard.dk  
Senest mandag d. 15. juni kl. 12.00


