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Uddannet på Danmarks Design Skole, scenografi og textildesign.  

Udgivet: ” Mal med børn med glæde ” Forlaget Getrax. 2001  
             ” Børnekunst ” Dafolo. 2003 
             ” Børnehaiku ” Dafolo. 2004 
             ” Billedkunstbogen” Dafolo. 2005 
             ” Succesbilleder- maleopgaver for vuggestue og børnehavebørn” Dafolo. 2006 
             ” Vinterbilleder- succesbilleder ved juletid” Dafolo. 2008 
             ” Mal for sjov- Succesbilleder for alle aldre” Frydenlund. 2010 
             ” Kunst uden penge- billedkunst med børn” Frydenlund. 2011 
             ”Tegn og mal- i din egen julekalender” Frydenlund. 2013   

Udstillet på biblioteker, kulturhuse og Charlottenborgs forårsudstilling. 

2 mdr. studierejse i 2017 til Japan med kunstprojekter i 12 børnehaver rundt i landet. 

Sælger egne værker via hjemmeside og sociale medier, samt ved åbne døre arrangementer. 

Komponerer og udfører kunstprojekter og udsmykninger med børn og underviser voksne i at 
lave kunstprojekter med børn: 

2020-2017 i kronologisk rækkefølge: Næstved Børnekulturhus, børnekulturuge: Trolden i 
æsken. Artibus, Gentofte. Aalborg CFU. Sokkelundlille Børnekulturhus, Kompetenceforløb. 
Fanø Børnehaver. Caroline Skolen, huskunstnerprojekt. Næstved Børnekulturhus. Storm P 
projekt. Kan man det? Jægerspris bibliotek, Vilde Vandmænd. Utterslev vuggestue. Ahorn-
huset, Hørsholm. Næstved Børnekulturhus, Nissearkitektur med skoleklasser. Mælkebøtten, 
Køge. Idrætsbørnehaven, Køge. Usserød Have, Hørsholm. Valby Lillefri. Sokkelundlille Børne-
kulturhus, udsmykning af huset. Skovvænget, Hørsholm. Tune Skole. Tumlehuset. Idræts-
børnehave, Køge. Valby Kunstinstitution. Roskilde, Stormøde. Bengerds Børnehus, Ringsted. 
Usserød Have. Hørsholm. Garnison bh. København. Mariendal Børnehus, Frederiksberg. 
Eriksminde Børnehus, Greve. Holluf Pile Skole, Odense. Fru Hedevig Baggers bh, NV, 
Ahornhuset, Hørsholm. Rundkørslen, Brønshøj, Brønshøj Skole, Brønshøj Bibliotek. Valby 
Lillefri, Valby Kunstinstitution, Dalgården Gentofte, Vartov, Kbh. Boelholm, Stenløse, 
Ølsemagle Børnegård, Ølby. Garnison bh, Kbh. Mariendal, Frederiksberg. Mælkebøtten, Køge. 
Ahornhuset, Hørsholm, Kvindehuset, Lyngby. Børneringen, Valby. Bakkegården, Esbjerg. 
Fyrparken, Esbjerg. Amerikavej, Kbh. Prinsessegårdene, Valby. Abbetved børnegård, Kirke 
Såby. Ærtebjerg bh, Hvidovre. Husum Menigheds bh. Lyngborghave bh, Birkerød. Egedal 
biblioteker. 

 

 
 
 
For tiden maler jeg billeder, mest af dyr, mest med elementer af mønstre.  
Tit sidder jeg i Zoo og laver skitser. Det sidste år har jeg arbejdet med aber.  
Dyrene har menneskelige træk og vækker følelser. 



Før aberne var det tigre.  
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UDVALGTE PROJEKTER MED BØRN: 
 
Langt ude i Havet. Udsmykning på Danmarks Akvarium med hundredevis af børn. 
Mit oplæg (t.v.) viser komposition og farveholdning til det 5x10 m billede, som er den ramme børn 
fra børnehaver, SFOer og museets børnegæster udfolder sig indenfor. 
Resultatet bliver en fabulerende fortælling, fremkommet gennem den gensidige inspiration 
mellem mig og børnene.   

     
 

    
 
 
 
 
Børn i bevægelse 
Ved at tegne rundt om et barn og lave en skabelon bliver børnenes vilde eksperimenterende 
farveundersøgelser til genkendelige figurer i billedet, børnene kan relatere sig til. 
Børnene får opgaver undervejs fx lav cirkler/runde. Et barn lagde resolut ud med en stor firkant og 
forklarede, at det var en sol i et akvarie og det var den, der bestemte. Et af mange eksempler på, 
at et enkelt og bredt oplæg opfordrer til fortolkninger.  



     
 

   
 
 
  Design og bygning af mosaik udekøkken i samarbejde med Himmelev SFO-personale og 400 
børn. Børnene designer et mønster og får anvist en plads på muren.  

            
 



       
 
 
Hvad er et menneske? 40 børn laver 20 gips-skulpturer, der udstilles i Roskilde Domkirke. 
Projekt i samarbejde med Himmelev SFO. 

       
 
 
 
Byens Fugle. Byggeplads udsmykning med 100 børns fuglebilleder. Real Danica bygger Blox og 
mens børnene venter på, at deres legepladser bliver tilgængelige igen, maler de fugle. 
Nationalmuseet ligger lige om hjørnet og børnene har hentet mønstre fra museet til deres 
billeder.  
 

     



Genbrug. 
I Fru Hedevig Baggers demokratiske børnehave har børnene stemt om emne til kunstprojektet og 
valgt monstertrucks. En af børnehavens vigtige værdier er genbrug, hvilket jeg lader indgå i 
kunstprojektet.  
 

    
 


