
Dronninglund Efterskole 
Bosteds beskrivelse til symposium ved skulpturudstillingen på 

Dronninglund Kunstcenter 2022 

Indledning 

Dronninglund E.erskole ligger omgivet af træer i den smukke natur omkring Dronninglund. Dronninglund 
E.erskole fylder 60 år i 2022 og bygningerne har i alle årene fungeret som e.erskole. Der går 103 elever på 
skolen. E.erskolen er en almen e.erskole med højt Dl lo.et og vidt Dl væggene – med et formål, der bygger 
på folkekirkelig grund. E.erskolen har fem linjefag: Kunst, Musik, Outdoor, E-sport og Boldspil. Alle fem 
linjer og elevgrundlaget i øvrigt er med Dl at skabe diversitet, udfoldelsesmuligheder og udsyn.  

Vores ambiDon er: 

Dronninglund E,erskole møder unge i 2llid og nærvær. 

Med plads 2l fællesskab, udsyn og leg giver vi mod på livet. 

 

Forventninger Dl symposium 

Ideen om, at en kunstner eller to kommer og bor på e.erskolen, er rigDg aPrakDv for os. For hvad sker der 
med kunsten, når dem, der laver kunsten, bor sammen, spiser sammen, leger sammen, skaber sammen og 
interagerer i fællesskabet? 



Hvordan vil et Dlblivende kunstværk præges af, at man kender hinanden som kunster og ung på en anden 
måde end blot at forme og skabe? DePe vil vi gerne udforske og eksperimentere med, når vi huser et 
symposium i forbindelse med skulpturudsDllingen på Dronninglund Kunstcenter 2022. 

Vi forventer, at kunstnerne flyPer ind og arbejder på skolen og deltager i målDder og enkelte 
fællesakDviteter.  

Vi sDller værelse Dl rådighed med Dlhørende toilet og bad i en separat bygning, der ligger lige mellem 
kunstværkstedet og køkkenet.  

Vi Dlbyder 6 målDder om dagen – 3 fællesmålDder Dl morgen, middag og a.en og derudover 3 løsere, hvor 
man henter, hvis man har brug for det og lyst Dl det – nemlig formiddagssnack, e.ermiddagsmad og 
a.enkaffe.  

Vi har et kunsthold på ca. 24 elever, der i 3 faste Dmer om ugen har kunst, men kan bruge kunstlokalet frit. I 
den uge, hvor kunstnerne er her, vil vi kunne ændre på skema, så kunstholdet kan deltage mere end de 3 
faste Dmer, men dog ikke fuldt ud i alle Dmer i ugen. Der vil være mulighed for at få elever med nogle 
a.ener Dl også at arbejde med kunstværket.  

 


