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Til Dragtpuljen
Professionshøjskolen København har rettet henvendelse til Dragtpuljen på vegne af uddannelsen
Professionsbachelor i tekstile fag og formidling som varetages af Håndarbejdets Fremmes
Seminarium.
Rektor for Professionshøjskolen i København Laust Joen Jakobsen, har bedt Dragtpuljen om at
udpege et medlem til at sidde i Uddannelsesudvalget for tekstile fag og formidling. Der er sådan
at højskolen nedsætter et uddannelsesudvalg for hver enkelt grunduddannelse.
Fra Professionshøjskolen i Københavns forhåndsgodkendte vedtægter:
”Uddannelsesudvalgene rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende
uddannelsesområde om uddannelses indhold, profil, kvalitet, relevans samt om den regionale
uddannelsesdækning.”
”Udvalget sammensættes af arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter fra uddannelsens
arbejdsmarked, en eller flere personer med faglig indsigt, en eller flere repræsentanter for de
adgangsgivende uddannelser, en eller flere repræsentanter for den for uddannelsen relevante
forskningssektor, en eller flere repræsentanter for uddannelsens praktikområde samt en eller flere
personer med en bredere indgangsvinkel til uddannelsen ”

Ønsket om at få en af dragtpuljens medlemmer til at indtræde i uddannelsesudvalget, er begrundet
med
• at flere af de studerende kommer i praktik på museer
• blandt dragtpuljens medlemmer arbejdes med forskning inden for området
• at Dragtpuljens medlemmer repræsenterer faglige områder, som vores studerende har
interesse i at videreuddanne sig inden for
Flere af de studerende har en stor interesse for museumsområdet, fordi der her arbejdes med
tekstiler og dragter set i et kulturhistorisk perspektiv.

Lidt om uddannelsen
I 2002 besluttede Undervisningsministeriet at oprette uddannelsen, og det første hold blev
uddannet i 2006.
Uddannelsen til professionsbachelor i tekstile fag og formidling har til formål, at den studerende
tilegner sig kompetencer i formidling af tekstile håndværksfag. Den studerende skal med sin
uddannelse kunne medvirke til at bevare og videreudvikle de tekstile håndværksfags
kulturtraditioner. Uddannelsen skal tillige give kompetencer i forhold til videreuddannelse.
Uddannelsen varer 3 ½ år svarende til 210 ECTS og omfatter undervisning i formidlingsfag,
kulturfag og tekstile fag; der vil være perioder med praktik og uddannelsen afsluttes med et
professionsbachelorprojekt, hvor den studerende specialiserer sig i retningen undervisning eller
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retningen kulturel formidling. Studiets to første år er fælles, mens de sidste 1 ½ år repræsenterer
en specialisering.
Uddannelsens fagområder er
•
•
•
•
•
•
•
•

Beklædningsformgivning
Broderiformgivning
Tekstiltryk
Kulturanalyse
Design
Undervisningsformidling
Kulturel formidling
Tekstillære

Er der spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte undertegnede, der er afdelingsleder på
Håndarbejdets Fremmes Seminarium, birgitte@hfs.dk eller tlf.: 3311 7774 | 2121 4309

Med venlig hilsen
Birgitte Kirstein
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