
Danmarks første faglinje i Automotive Design starter i august 2019 på 
Højer Designefterskole

Højer Designefterskole introducerer i starten af det nye skoleår 2019, som det første sted 
i landet en faglinje i automotive design (design af transportmidler biler, toge, fly m.m.)

I Danmark har vi et unikt syn på produktdesign som lyd, interiør og arkitektur. Den sidste hjørnesten der 
mangler i de allerede eksisterende designdiscipliner i landet er automotive design. Derfor satser Højer 
Designefterskole nu på at udvikle og uddanne kommende talenter og ildsjæle, der drømmer om at være 
fremtidens designere indenfor transportmidler. Den nye faglinje skal sikre et solidt fundament hos eleverne, 
for at kunne søge videre ind på førende designskoler i ind- og udland. Indtil videre er det kun muligt at 
studere automotive design i bl.a. Sverige, Tyskland og USA på universitetsniveau. 

“Det er vigtigt, at vi allerede tidligt i en læringsproces i Danmark kan tilbyde denne specifikke fagretning, da unge 
i alderen 15-17 år allerede har særlige talenter og er intuitive i deres tilgang til legen med design og formgivning. 
Netop her skabes fundamentet for at kunne være en af fremtidens dygtigste designere,” siger Jon Bak Lindhardt 
Fabricious, der selv er uddannet fra Designskolen Kolding med en master i industriel design
Samt studier på Transportation Design, Umeå Institute of Design, Sverige. Jon bliver den ansvarlige faglæge, 
for den kommende linje på Højer Designefterskole.

Højer Designefterskole ligger i Nationalpark Vadehavet, hvor der er særligt højt til himlen og store vider. 
Skolens faglinje: Automotive Design undervises  i en totalrenoveret bonevoksfabrik, hvor der er faciliteter i 
særklasse. Det emmer af historie og atmosfære i bygningerne, som danner de optimale rammer for at være 
i en kreativ proces, lade sig inspirere og fordybe i design og håndværk. 

For yderligere information om linjen:
http://www.hoejerdesignefterskole.dk/automotivedesign
Beskrivelse og billeder af Skolens faciliteter:
https://www.designhojskolenhojer.dk/faciliteter
Personlig henvendelse til Jon Bak Lindhardt Fabricious:
Email: jon.bak.design.88@gmail.com
Mobil.: 53 63 04 17


