INDTRYK & UDTRYK
FRA SUMMIT 1 - LÆRINGSRUM - EN WORKSHOP
OM DET NY LÆRINGSHUS I NÆRHEDEN

Holdninger og meninger fra blandede arbejdsgrupper:
Elever
Pædagoger
Lærere
Konsulenter
Politikere
Skolebestyrelser m.fl

Læringshus i NærHeden

Vær med til at bygge verdens bedste
læringshus/byens hus/skole

95 deltagere havde valgt at bruge dagen/aftenen på at give
input til visionen for det ny læringshus i NærHeden
Program for Summit 1/idéudviklingsworkshop Hedehuset d. 20/6 kl. 16.30-20.30
Kl. 16.30 Velkomst ved Borgmester Michael Ziegler
Kl. 16.50 Læring og rum – 21. century skills - oplæg af Kasper Kjeldgaard Stoltz,
Cand. pæd i curriculumsteori og institutionsdidaktik m. speciale i relationen mellem
rum og læring, materialitet og erkendelse
Kl. 18.15 Spisepause: Sandwich og sodavand
Kl. 18.45 Gruppearbejde med forskellige temaer - Hvordan skal vi planlægge
undervisningen, så eleverne får mulighed for at udvikle dem og hvordan kan
læringshuset fremme og understøtte dem?
- Kollaboration (samskabelse)
- Videnskonstuktion
- Selvevaluering
- Kompetent kommunikation
- Problemløsning og innovation
- IT og læring
Kl. 20.15 Kort opsamling, elevproduktioner
Kl. 20.30 Farvel og tak

I JUNI MÅNED VAR MERE END 95
MENNESKER SAMLET I
HEDEHUSET FOR AT GIVE INPUT
TIL DET NYE LÆRINGSHUS I
NÆRHEDEN.
Vi havde inviteret lærere, pædagoger,
konsulenter, politikere,
borgerrepræsentanter, konsulenter og
elever.

NÅR MENNESKER
MØDES OG
UDVEKSLER IDEER
OG TANKER

Workshoppen startede med en tale af
Borgmester, Michael Ziegler, der
fortalte om ambitionen om at bygge
noget særligt i den nye bydel
“NærHeden” - nemlig Danmarks
bedste læringshus. Et hus, der skal
emme af aktivitet og læring. Et hus,
hvor også det omkringliggende
samfund får en rolle. Michael Ziegler
lagde ikke skjul på sin stolthed over at være borgmester i en
kommune, der har store ambitioner på kommunens børns
vegne.

Efter Michael Ziegler overtog Kasper Kjeldgaard Stoltz podiet.
Kasper er ekspert i rummenes betydning for læring og forener
forskning og praktisk viden - også i relation til 21st Century Skills.
Kasper fortalte om, hvordan virkeligheden - verden - har udviklet
sig i rivende fart; men uden at skolen helt har fulgt med. Han
pointerede, at skolens egentlige berettigelse lå i, om den
formåede at skabe mennesker, der kan være med til at løse
nutidens og fremtidens udfordringer. Man måtte forstå, at selve
menneskets eksistens var på spil.
Derfor skal skolen ifølge Kasper være inspirationskilde og
iværksætter af elevers problemløsende adfærd; så deres tilgang til
forskellige udfordringer udvides.
Kasper satte ligeledes spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige
ved klasselokaler. Han pointerede, at kodede rum, hvor eleverne
nemt kan se, hvad der skal ske, er mere effektfulde i forhold til
læring. En blanding af værksteder (kodede rum) og laboratorier eksperimentelle rum skulle være optimal.
Forskning viser, at rum påvirker motivation, læring, udbytte,
relationer, trivsel mv.
"Vi er forbundet til verden gennem vores sanser"
Skolebyggeri har alt for tit fokus på de ydre rammer - den pæne,
spændende arkitektur, men der hvor læringsprocesserne finder
sted, bliver intet ændret. Det ser ud, som det har gjort siden

50'erne – med ensartede siddepladser til børn og lærer og
anonym
indretning.
En lille
undersøgelse
har vist,, at
elever helst
vil være i et
faglokale ikke i et
(anonymt)
klasselokale.
Vi kan ændre
lærernes praksis og børnenes forståelse ved at ændre på
rummet. Rum skal invitere og motivere til undervisningens
indhold og til at undervise på nye måder..Vi skal bygge videre på
børns skabertrang og nysgerrighed.
Vi kan også skabe en producerende arbejdsform med
faglaboratorier, hvor eleverne arbejder med reelle
problemstillinger og arbejder med at skabe noget konkret. Der
skal være en tydelighed over lokalerne, så eleverne ved, hvad og
hvordan rummet skal bruges. Synlig pædagogik er ønskelig, ikke
mindst for udsatte elever.
Vi er vokset op med en sidde-kultur. Der er imidlertid markant
større hjerneaktivitet, når der er fysisk aktivitet. Derfor skal vi
indrette en skole, hvor der er mange muligheder for nye typer
bevægelse og positionering.
1 1/2 times gruppearbejde om kompetencer
Grupperne skulle arbejde med de seks kompetencer, som de
fleste uddannelsesforskere er enige om bliver vigtige i fremtiden.
De seks kompetencer (også benævnt 21st Century Skills) er:
Kollaboration (samskabelse), videnskonstuktion, selvevaluering,
kompetent kommunikation, problemløsning og innovation, IT og
læring
Grupperne blev stillet spørgsmålet: Hvordan skal vi planlægge
undervisningen, så eleverne får mulighed for at udvikle disse
kompetencer og hvordan kan læringshuset fremme og
understøtte dem?
Du kan læse svar og refleksioner på de næste sider!

SAMSKABELSE
Hvordan skal vi planlægge undervisningen, så eleverne får
mulighed for at udvikle samskabelse og hvordan kan læringshuset
fremme og understøtte det?

Pædagogik
Samskabelse er mere end samarbejde - man skal
skabe noget sammen - en reel opgave

Man skal kunne indgå i heterogene grupper.
Der er en tendens til, at vi klumper os sammen
med nogen, der ligner os selv.
Derfor skal der være mulighed for samskabelse
med dem, der ikke ligner os selv. Vi skal dyrke
mangfoldighed og forskellighed.
Man skal også kunne indgå i store grupper.
Det kræver rammesætning, rollefordeling,
vejledning og facilitering at lære at arbejde i
grupper.

Aktiviteterne skal have et reelt mål og indhold “virkelige aktiviteter" med et evt. krav om et
produkt - "ud af huset" eller ved at fageksperterne
kommer "ind i huset”.
Der kan arbejdes på tværs af klasser horisontalt og
vertikalt - også sammen med niveauer både under
og over sig.
- Eksempelvis overbygningselevers samskabelse
med gymnasie- og erhvervsskoleelever.
Undervisningen skal tilrettelægges, så samarbejde
sker i klassen, imellem klasser og med aktører ude
fra.
Samarbejde og samskabelse skal tage afsæt i en
velfunderet fag-viden. Vi må ikke glemme fagene.
Omverden skal ind i skolen: Det er en god ide, at
skolen har ’en front’, der vender ud. Hvor der er
lokaler til samarbejdet med verden omkring.
Forældre, frivillige, foreningsliv, virksomheder.

Skolen bør samarbejde med erhvervslivet. Vi skal
udnytte, at der i kommunen er virksomheder, der
kan noget særligt.
Særligt den mest udfordrede elevgruppe kan
profitere af, at undervisningen gøres konkret i
samarbejde med erhvervsliv, forældre og andre.
Væk fra bag til stol undervisnings tanken.
Holddelingstanken skal fremmes. Give mulighed
for individuelle skemaer til eleverne.
Mere valgfrihed til eleverne inden for de givne
rammer kan fremme det samskabende.

Rummene - det fysiske
Den nye skoles fællesrum skal give rum for
forskellige former for undervisning - ved at være
fleksible.
Vigtig pointe, at undervisningslokalerne skal være
tydelige i deres funktion – hent inspiration fra
klubberne! Hvor der er meget tydelige og synlige
rum, hvor det er let at samskabe og fordybe sig
uden at bruge en masse energi på, hvad vi skal og
hvad der forventes af os – det viser rummet
tydeligt (musiklokalet, computerlokalet og
forskellige kreative værksteder)
Frontstage kontra backstage giver god mening.
F.eks. få de ældre ind på skolen, en direktør og
andre fra lokalsamfundet.
At der reelt er rum/nicher til disse
gruppeprocesser.

VIDENSKONSTRUKTION
Hvordan skal vi planlægge undervisningen, så eleverne får
mulighed for at udvikle videnskonstruktion og hvordan kan
læringshuset fremme og understøtte det?

Pædagogik
Man lærer på forskellig vis. Producere materialer i
praksis, fra tese/teori til praksis. Samarbejde med
håndværkere mf. og omsætte sin viden i praksis.
Underssøge og udforske - udlede viden. Udlede
regler via afprøvning. At gribe for at begribe mulighed for at gøre.
Blive inspireret af hvad de andre arbejder med.
Udstille sine resultater og produkter.
Muligheder for differentiering i en fælles proces.
Her er det også vigtigt at understøtte de børn, der
vil kunne tage det steppet videre.
Hvordan hjælper man til med at rumme
kompleksiteten, nedbryde kompleksiteten og skabe
mulighed for både at fordybe sig i dele og
helheder?
Vi skal konstruere viden sammen med nogen
udefra.
Lærernes kvalifikationer er afgørende, kan de
overhovedet udfylde de nye rum?
Man skal have en grundviden for at sætte viden
sammen på nye måder.
Meget er fysisk, men i det store hele står meget og
falder på hver enkelt underviser. Tid, rum
ressourcer til tværfaglig udvikling.
Man kan blive låst fast i, at det du bliver honoreret
på, er det, der kan måles på. Det kan hæmme den
kreative og innovative måde at tænke på.
Der skal sidde en forvaltning, som er modig nok til
at gøre op med de traditionelle tanker omkring
læring.

De børn som ligger på kanten af fællesskabet, kan
have svært ved at navigere i en løs struktur.
Hvordan beholder vi trygheden i fællesskabet,
uden fortsat at fastholde at undervise børnene på
deres aktuelle niveau. Kan man i stedet for at
tænke en lærer til 25 børn - tænke 3 lærere til 75
børn, så man nogle gange kan undervise i niveau?
Viden skal være baseret på fag - for ikke at blive
70’er undervisning. Ellers vil denne nye form for
undervisning få flere forældre til at flytte deres
børn til privatskoler. Nogle meget populære skoler
er de katolske, som lægger vægt på traditionel
undervisning. Hvordan modsvarer vi det i den her
sammenhæng?
Flere emne og temauger og større valgfrihed til
eleverne.
Rummene - det fysiske
Kloge kvadratmeter - lokalerne skal kunne rumme
flere former for læring.
Der skal være tomme rum, til at skabe
matematiske konstruktioner.
På den ny skole skal der være plads til fordybelse –
vi skal kunne fordybe os endnu mere i en
kompleks verden. Her er de tydelige læringsrum
vigtige. Der skal ud over faglokaler, også være
lokaler hvor der er ro.

SELVEVALUERING
Hvordan skal vi planlægge undervisningen, så eleverne får
mulighed for at udvikle selvevaluering og hvordan kan
læringshuset fremme og understøtte dem?

Pædagogik
Det handler om kulturskabelse og rollemodeller.
Selvevaluering som en pædagogisk tilgang til
læring.
Selvevaluering frem for belønning. Dialog med
lærer i selvevaluering frem for tal-evalueringer.
Hvordan bliver eleverne selv læringsbevidste og
læringsparate?
Læreren skal sikre at alle elever kommer til orde.
Læreplan og væreplan.
Selvevaluering - også vedrørende egne følelser og
selvregulering - ikke bare af faglig læring - men
læring i bredere forstand.
Etablering af trygge børnefællesskaber initieres,
gødes og følges af de voksne.
Udvikle robusthed - resilliens - skabes bl.a. af
denne type selvevaluering.
Skolen skal understøtte dette - og ikke bryde det
ned.

Et realistisk selvbillede - et nødvendigt grundlag
for en reel selvevaluering.
At kunne evaluere sig selv i fællesskabet og at
kunne magte andres evaluering af en selv.
At kunne mestre sit eget liv.
Man må erkende, at børn skal være på et vist
niveau før de er i stand til metakognitiv refleksion.
Men måske skal skolen kunne håndtere forskellige
læringsstile, så eleverne får mulighed for at
afprøve hvilken læringsstil, de lærer bedst i.
Vi skal kigge på læringsfælleskaber mere end
individer. Det kræver en forvaltning, som
signalerer, at lærerne kan få hjælp til at løfte den
komplekse opgave, der ligger heri.
Ressourcerne, til at lave de forstyrrelser det
kræver, mangler.
Det kræver tid til at reflektere over de
forandringsprocesser som folkeskolen er igang
med.

Robusthed og rummelighed i den globaliserede
verden, vi er en del af, kræver, at vi kan støtte- og
regulere os selv.

Vi skal være meget bedre til at brede
fremtidsmulighederne ud for de unge – så de ser
andre muligheder end gymnasiet - i samarbejde
med verden omkring.

Man skal opleve, at man har en identitet.

Synlig læring og tydelige forventninger er vigtige.

Vi har flere børn og unge med angstproblemer.

Vi skal være bedre til at måle på de tværgående
kompetencer. PISA gør det slet ikke alene
Lærernes kvalifikationer er afgørende.

Selvevaluering af alle de 6 skills.
Hvordan bruger vi karaktergivning?

KOMPETENT
KOMMUNIKATION
TENUS CAPAX
PATET
DIGNA
Hvordan
skal MOTUM
vi planlægge
undervisningen, så eleverne får

mulighed for at udvikle kompetent kommunikation og hvordan kan
læringshuset fremme og understøtte det?

Pædagogik
Børnene skal kommunikere på tværs af årgange
(målgrupper)
Børnene skal kunne optræde og udstille mv.
(forskellige former for kommunikation)
Vi kan lære af, hvordan et museum arbejder med
kommunikation i dag.
Vi skal sætte mennesker sammen, som går i dialog
og samskaber. Både internt, men der skal også
være åbenhed og understøttelse af eksternt
samarbejde.
Kommuniker et budskab på mange forskellige
medier.
Venskabsklasser mellem store og små klasser og
derigennem kommunikere på forskellige niveauer.
Vi kan lægge op til en mere custommade
undervisning hvor undervisningen er skabt ud fra
den enkeltes forudsætninger, i samspil ml.
underviser og elev.
Eleven skal kunne understøtte sit synspunkt og
fremlægge et bevis. Skal turde sige noget - skal
kunne turde at stå frem.
Eleverne skal kunne forholde sig kritisk til
kommunikation - tryk eller digitalt, multimodalt.
Eleverne skal være i stand til at bruge
kommunikation i forskellige kontekster Kan der skabes en idebank til en masse reelle
problemstillinger, som skal løses?
Rummene - det fysiske
Skolens fysiske rum skal signalere og give tegn til,
at her arbejder vi sammen om at løse noget.
Skolen skal have et up-to-date multumedierum
Hvis man vil udvide læringsbegrebet, så kræver
det nye rammer og rum, som signalerer noget

andet.
Læring starter tidligere end skolen. Kan vi lære
noget af daginstitutioners indretning, hvor man i
højere grad ved i hvilket rum, du kan søge specifik
læring i? Rummet skal være tænkt til det de er.
Vi skal have rum, hvor man ikke bliver forstyrret.
Kan skolen have adgang til en bus, så undervisning
ikke nødvendigvis foregår på matriklen?
Rummet for undervisning behøver ikke være en del
af skolen. Rummet/lokalerne kan sagtens ligge
udenfor skolen.
Kommunikation er ikke kun i dansk, men indgår
også i Drama, musik - analysere på kunstnerens
lyrik og musik.
Talerstolen, scenen, autencitet, publikum på, fx få
en yngre klasse på som publikum, og have disse
ting tæt på, så eleverne bliver trygge ved at gå op
på talerstolen, sikre at ”træningsfaciliteten” er lige
i nærheden.
Et Rum skal understøtte grafisk design, at lære og
udføre grafisk design.
Alle medier skal være til rådighed samme sted.
Kald det ikke dansk, men kommunikation.
Interessant tanke med scene og forhæng, som
børnene må bruge
Giv lærerne nogle penge, så skal de nok dekorere
rummene med gode artefakter.
Bekymring for at dele lokaler, at man ikke kan lade
børnenes udstillinger stå til næste dag.
Børnene trives bedre, når rummet er mere på
børnenes præmisser

PROBLEMLØSNING
OG INNOVATION
Hvordan skal vi planlægge undervisningen, så eleverne får
mulighed for at udvikle problemløsning og innovation og hvordan
kan læringshuset fremme og understøtte det?

Pædagogik
Der skal arbejdes efter de samme læringsmetoder
på hele 0-18 års området.
Pædagogisk fokus på mere åbne opgaver (regne
den modsatte vej) og at imødekomme eleverne,
når de siger ”hvad skal jeg bruge det til”.
At designe og bygge en kasse kunne være en ide.
Det viser eleverne hvad de fx kan bruge en ligning
til.
Der skal være fokus på erhvervslivet og den
virkelige verden. Måske gennem fokus på medier
og film – at filme et virksomhedsbesøg m.m.
Der skal bridges til den omliggende verden,
invitere en virksomhed ind i skolen, som får en
plads i et projektrum.
Vi skal etablere undersøgelseslaboratorier og
værksteder.
Vi skal arbejde med udeskolemiljøer.
Lærere og pædagoger skal klædes på - til at det
kan være ok, at en elev ligger ned. Lærer skal
tænke opgaven – nye rum skal understøtte nye
former for undervisning modsat den traditionelle
undervisning. Der skal være en stærk faglig profil.
Opsætte virkelige problemstillinger, som giver en
værdi for læringshuset. Eleverne kan se resultatet.
Samarbejde med virksomheder - der skal være et
synligt formål med opgaven. Fx. skolehaver
"Løse" opgaver som eventuelt ikke har en specifik
løsning.
Udarbejde problemformuleringen sammen med
læreren. Teori skal kobles til praktiske øvelser.
Folkeskolen - lovgivningen begrænser inddragelse
af innovation i undervisningen. Man bruger det

man har. Innovativt skal lovgivningen udfordres.
Ingen tid til innovation. Der skal prioriteres.
Rummene - det fysiske
Lokalerne skal være indrettet så eleverne kan
arbejde og tænke kreativt. Lokalerne skal kunne
deles, så der kan være mere ro. Der skal fortsat
være grupperum af vekslende størrelse. Der skal
følge ressourcer med!
Faglige rum kræver fx en scene – lys og internet
adgang – som virker.
Elevønsker: Elevskabe på gangen – det kunne give
plads til fx sofa, sækkestol – så man kan sidde
forskelligt. Man skal have det godt i rummet for at
kunne lære.
Læringshuset lægger op til gruppearbejde ved
fleksibel indretning af lokalet og evt. udearealer.
Dette skaber motiverende rammer.
Mht innovation - rummet skal inspirere, rummets
artefakter skal tale til eleverne. Det kan fx være et
projektrum, der indeholder materialer, som ikke er
øremærket til noget bestemt. Det kan også være
et uderum.
Biologilokalet skal ligge ved udgangen til et
udeareal, og med kobling til hjemkundskab og
orangeri.
Brug for stillerum i fremtidens skole, fordi der er
run på hele dagen.
Fokus på forskellighed blandt børnene, nogle har
brug for ræs, nogle stillerum.

IT OG LÆRING
Hvordan skal vi planlægge undervisningen, så eleverne får
mulighed for at udvikle IT- og læringskompetencer og hvordan kan
læringshuset fremme og understøtte det?

Pædagogik
Autentisk IT-læring: bruge nemid, netbank,
budget, netidentitet, opførsel på nettet, om
rettigheder og fx lære at forfine / præcisere
internetsøgninger
Programmeringsdel som undervisningsfag. Bedre
forståelse og blive bedre til at udarbejde
fremlæggelser. Der skal snuses til det.

Giver det mening at give elever i udskolingen en
Ipad, når de i undervisningen skal udarbejde
dokumenter i fx. word eller andet. Der er brug for
en pc og ikke en Ipad
Klar IT-strategi - hvad er målet!
Der skal investeres i de rette hjælpeprogrammer digitale læringsmidler, fx. den danske ordbog,
fagbøger indenfor undervisningsfagene.

Forståelse for programmering - bedre
problemløsning. Programmeringen skal
differentieres efter alder.

DE QUASCUNQUE II AT CONTINGERE REPUGNARET
EXPLICE
Rummene - det fysiske
INTELLECTU DEI PRAEMIA
Smartboards og alm. tavle skal være i lokalerne.

Der skal være en mening i at bruge IT.
OBS - Vi sætter ikke bare strøm til papir, men “the
device” skal noget, som papiret ikke kan.
Bruge iPad til at skabe viden. Fx måle og
fotografere udenfor i vandløbet.
OBS på ny fælles prøve i naturfagene i 9. klasse,
hvordan har disse fag en fællesmængde? Og
hvordan får de på baggrund af dette et
fællesområde/lokale?
Vigtigt at der skal komme et produkt ud af "faget".
Fx lave collage ud af de billeder, som man har
taget med iPad'en.
Alle teknologier skal være til rådighed, ikke
fokusere på kun een, men samtidig bruges med
omtanke.
IT skal understøtte eleverne læring og skabe
viden. En løsning og et net der virker. Eleverne
skal være medproducerende og lære at være
kritiske forbruger.
Der skal være veluddannet personale, der også
kan vurdere, hvor det er vigtigt, om det er en pc
eller ipad/tablet, der skal anvendes af eleverne.

Eleverne skal kunne gå i et rum, hvor de lærer og
arbejder gennem lyd, lys og billeder.
OBS - Båndbredde nok til læringsplatformen og ”
alt det andet grej”
Der skal være projektorer i alle rum – den store
verden skal lukkes ind.

OBS:
iPad/tablet må ikke tage overhånd, børnene skal
ikke parkeres med en iPad.
Indskoling har ikke behov for een til een, men et
klassesæt
Digitale læremidler kan blive for endimensionelt,
kan ikke røre, føle, osv., og dermed ikke huske og
se sammenhænge.
Så det digitale må ikke stå alene.

ALLE KAN BYGGE EN AND
OVER 100 DELTAGERES INPUT TIL SUMMIT 2 OM LÆRINGSHUSET I
NÆRHEDEN

Tema:
Det omgivende samfund
Vi vil lave fremtidens åbne skole.Vi mener, at der ligger et stort potentiale i at gøre al
undervisning mere motiverende gennem “hands on”-læring i samarbejde med den virkelige
verden.
Derfor spørger vi: Hvordan kan foreninger, forældre, virksomheder og andre sættes i spil
på fremtidens skole?
Høje-Taastrup Kommune

POLITIKERE, BORGERE,
PÆDAGOGER, LÆRERE,
LEDERE, KONSULENTER IALT OVER 100
DELTAGERE

OPLÆG,
GRUPPESAMTALER &
PANELDEBAT

BORGMESTERENS
TALE
HVORDAN SKABER VI SAMMENHÆNG MELLEM LÆRING FOR ELEVERNE OG DET OMKRINGLIGGENDE
SAMFUND? HVORDAN TRÆKKER VI SAMFUNDET – VIRKSOMHEDER, BORGERE IND I SKOLEN – OG
HVORDAN RÆKKER SKOLEN UD I BYEN, I LANDET – I VERDEN?

Jeg er rigtig glad for at byde jer alle sammen velkommen til
Summit nr. 2 – der jo er et led i visionsprocessen for det nye
læringshus/byens hus i den nye bydel NærHeden.
1. Summit blev afholdt d. 20/6 og omhandlede læringsrum. 95
deltagere var med til at give os input til det kommende
læringshus – både elever, forældre, lærere, pædagoger,
eksperter, ledere, konsulenter og borgere var med til at gøre
dagen til noget særligt, og vi fik mange gode ideer og inputs
med hjem – som jo vil blive brugt i den videre proces.
Temaet i aften er det omkringliggende samfund - som jo kan
forstås i det nære, det lokale - det nationale men også det
globale. Derfor vil aftenens omdrejningspunkt være samarbejde
mellem Læringshuset/Byens hus/Skolen og det omkringliggende
samfund. Altså hvordan skaber vi sammenhæng mellem læring
for eleverne og det omkringliggende samfund? Hvordan
trækker vi samfundet – virksomheder, borgere ind i skolen – og
hvordan rækker skolen ud i byen, i landet – i verden?
Byrådet har tårnhøje ambitioner og vil bygge en ’state of the
art–folkeskole’. De børn, vi bygger skole til, skal være rustede til
at møde verden med kreativitet, nytænkning, indsigt og
samarbejdsevner, så de kan bidrage til at løse fremtidens
udfordringer og udvikle vores samfund positivt. Hvert enkelt
barn skal opleve at blive et stærkere, modigere og mere
kompetent menneske af at gå i vores skole. Og vores
medarbejdere skal være stolte og begejstrede over den vigtige
rolle de har, og de skal trives i rammerne.
I fremtidens folkeskole skal elevernes hverdag være fyldt af
selvstændigt og projektorienteret arbejde - i tæt samarbejde
med det omgivende samfund, lokalt og globalt. Eleverne skal
arbejde ”hands-on”, eksperimentere og bygge modeller for at
løse deres opgaver. De skal lære ved at konstruere ting fra den
virkelige verden og på den måde tilegne sig viden. Og
skolebyggeriets rum og rammer skal inspirere og understøtte
den undervisning, der foregår.

Der skal altså eksperimenteres med, hvordan en nybygget
skole pædagogisk og indretningsmæssigt skal se ud, når science
og naturvidenskab er sigtepunktet. Og der skal skabes rammer
for en skole, som er et pædagogisk udviklingsmiljø – et
eksperimentarium for lærerkompetencer, læringsteknologi og
undervisningsmaterialer.
At skabe den skole er en kæmpe udfordring, som vi helst vil
samarbejde med andre om - helt i tråd med skolereformens
tanker om ’den åbne skole’. Vi er allerede gået i gang med
arbejdet sammen med forskere, vores lærere, ledere og
forældre, og jeg er rigtig glad for, at vi nu også har etableret et
samarbejde med LEGO Education, og jeg ser frem til et rigtig
spændende samspil med en af Danmarks ikoniske
virksomheder
Partnerskabet med LEGO - Education er tænkt bredt, sål
uddannelsesinstitutioner på skoleområdet, andre private
virksomheder og gerne også andre offentlige myndigheder
inviteres med i udviklingsarbejdet.
Jeg er stolt af - ikke overrasket over - men netop stolt af, at
LEGO Education har valgt netop Høje-Taastrup Kommune
som en partner til sammen at bygge “Fremtidens Folkeskole”.

64% AF DE JOBS VORE ELEVER SKAL KUNNE
VARETAGE EKSISTERER IKKE ENDNU

REFLEKSIONER

Flemming Ellingsen konstaterede, at det
samfund, som skoleeleverne kommer ud til, vil
være forandret i forhold til det vi kender.
Eksempelvis vil 64% af eleverne komme til at
beskæftige sig indenfor stillinger, vi ikke kender i
dag. Den samfundsmæssige ændring har altid
fundet sted; men hastigheden er blevet voldsomt
forøget. Behovet for problemløsning og omstilling
er enormt og bliver formodentligt kun større.

SKOLECHEF FLEMMING ELLINGSEN
ARKITEKT KARIN ELBEK
LEGO EDUCATION, SØREN THOMSEN

Flemming pointerede, at det er derfor vi skal
skabe en skole, der kan ruste eleverne til fremtidens samfund og
som kan være med til at tegne skoleudvikling - ikke bare i Høje Taastrup Kommune men også nationalt og internationalt.
Flemming fortalte ligeledes, at der arbejdes målrettet med at
skabe partnerskaber med andre aktører; herunder virksomheder,
universiteter og Undervisningsministeriet.
Flemming pointerede, at for ham var læring udgangspunktet også
i forhold til samarbejdet med det omliggende samfund. Hvis
læringshuset kunne skabe læring for alle - i overensstemmelse
med livslang læring, var man nået et godt stykke af vejen med at
skabe et succesfuldt samarbejde.
Leg og læring er hinandens partnere og problemløsning og
hands on er afgørende, hvis vi skal skabe forudsætningerne for at
løse samtidens og fremtidens store udfordringer.
Arkitekt Karin Elbek, der også er med i Tænketanken for det
nye læringshus, fortalte om, hvordan rum, aktiviteter og
indretning kan understøtte samarbejde mellem lokalsamfund og

Karin lagde vægt på, at læringshuset skal designes til mennesker så det virker indbydende og interessant med mange forskellige
sidde, stå og liggemuligheder.
Karin var ligeledes optaget af, at der skal være en eller anden
fælles indgang - måske med et Frontstageområde, der er til alle
og et backstageområde, der tilhører skolen.
Karin mente ligeledes, at der skulle være “tomme rum”, der
kunne iscenesættes med digitale midler - farver, lys etc. Steder,
der ikke er for pæne; men som indbyder til idéudvikling og
værkstedsarbejde.

Søren Thomsen fra LEGO Education fortalte historien om,
hvordan LEGO Education var opstået - og hvordan LEGOs
produkter passer godt ind i en 21 Century Skills-tankegang.
LEGO Educations læringssyn bygger i høj grad på kreativitet, leg
og problemløsning.
Alle deltagere fik en lille fornemmelse af dette, da de skulle
bygge en and på 1 minut af 6 legoklodser. 100 mennesker gik i
gang med at bygge - og på et minut var der skabt ikke én and;
men 100 ænder, hvoraf mange var forskellige. Netop
forskelligheden var en selvstændig pointe, erklærede Søren. På en
meget simpel måde havde Søren demonstreret, hvordan vi alle
vil forsøge at løse en opgave - men ligeledes hvor forskelligt vi
løser den. Den ene løsning ikke mere rigtig end den anden.

skolen - samtidig med at rum kan understørre læringeen.
Der kunne eks. etableres en cykelstation, hvor man dels kunne
rengøre, opbevare og reparere cyklerne; ligesom det kunne være
gavnligt med en eller anden form for genbrugsstation eller
affaldsstation, der kunne danne grundlag for noget af arbejdet i
skolen; men som samtidig kunne løse en udfordring for
beboerne i området.

Denne forskellighed i problemløsning gennem leg med et
materiale er i høj grad essensen af LEGO Educations tilgang til
læring, og det er et af de bidrag, som LEGO Education forventer
at bære med ind i projektet.

UDSAGN FRA
GRUPPERNE
HVORDAN SKABER VI I ENDNU HØJERE GRAD EN ÅBEN SKOLE – HVAD GIVER
DET OS AF MULIGHEDER??????
Vi skal skabe tætte samarbejder i nærområdet. Finde potentialer.
Et eksempel kunne være, at affaldshåndteringen bliver fælles!
Vi skal bruge alle steder, hvor børn får noget reelt at arbejde med.
Festlokaler giver sammenhængskraft

Naturvidenskab som begreb kan forstås smalt; velvidende at det
er et bredt begreb: Design, entreprenørskab, kreativt – passe på
med at definitionen ikke lukker sig om sig selv.
Er skolen kun for naturvidenskabelige elever/borgere?
Det åbne hus er en spændende tilgang

Forældrene skal ind på skolen – prøve det selv for at forstå &
bakke op.

Flerbrugere og sambrugere

Maker-spaces – eks. mobile værksteder/ FAB.LAB

Børne-voksenfællesskaber

Nødvendigt med skelnen mellem hvad der er ”åbent” og
”lukket” (front stage/ back stage

Naturvidenskabelig profil skal foldes mere ud, da ”frygten hos
forældre” kan betyde et fravalg. Skolen skal også være for de
humanistiske elever.

Digital infrastruktur er et MUST
Bruge det der er i lokalområdet eks. Sejlbjerg Mose
Der bør være beboerfaciliteter i skolen/byens hus

Fælles funktioner for foreninger, cafeer, skole
Folkekøkken
Mixe aktørerne og bryde grænser op.

Rummene på skolen skal kodes, så man ved, hvad rummet kan og
skal bruges til.

Gensidige partnerskaber

Der skal være mulighed for transport – skolebus/
kommuneskolebus

Samarbejde med musik-,drama-, og billedskolen, foreningslivet og
bibliotekerne.

Indret aktivitetsmuligheder i og omkring skolen, som mange har
interesse i. Det kræver koordination - ofte noget der kan
samarbejdes om.

X antal eksterne samarbejder hvert år.

Indretning og udsmykning af skole i samarbejde med elever,
kunstner og håndværkere.

Italesættelsen af ”skolen”. Det skal være borgernes rum – altså
man låner ikke ud til borgerne – det er jo borgernes.

Stillerum

Indretningen, muligheden for at ”gemme” legen – f.eks hejse
bordet op i loftet.

Fleksible rum
Teaterscene, der er et rigtigt teater og musikpræstationer værdigt
(med tilhørende kulisseværksted)
Attraktive områder mellem den gamle bydel og den nye
NærHeden-bydel (sti, vej, aktiviteter a la Rønnevangscentret.
Udeklasser/rum

De forskellige aktører skal (selv) være med til at skabe ”skolen”.

Åbent 24/7. Der er altid et sted, du kan komme hen og bruge
faciliteterne – et sted de unge kan være

ALLE KAN
BYGGE EN
AND
1 minut
100 mennesker

6 klodser

UDSAGN FRA
GRUPPERNE
HVORDAN KAN VI GRIBE DETTE – HVAD SKAL VI GØRE?
HVEM SKAL GØRE DET?

Fælles pædagogisk vision

Nysgerrighed i stedet for fejlfinding.

Kompetenceudvikling

Skolen skal IKKE stræbe efter ens elever

Se lærerne som projektledere, der kan trække folk ind udefra

Forskellige kompetencer skal kunne honoreres positivt/
bedømmes positivt.

Skolelæreren skal gå forrest – begejstring!
De fysiske rum skal understøtte læringen og det kreative miljø.
Vi skal skabe en tryg base for de børn, der har brug for det.
Det stiller høje krav til læreres og pædagogers kompetencer.
Dobbeltfunktioner i skolen til byen & samtidig læring.
Skolen skal fange både drenge og piger
Er det her, vi kan lave et løft af de ikke-boglige elever?
Nye måder at udtrykke sig på.
Fokus på læringsstile og den enkeltes ressourcer.
Vide rammer for planlægning af undervisning
Mere direkte inddragelse af eksterne videnspersoner.
Bruge de eksisterende ”lommer” i skemaet (som temauger) til at
invitere omverdenen ind som gæstelærere.
Ansættelse af en ansvarlig innovationsmedarbejder, der
koordinerer de eksterne bidrag til undervisningen (invitere
oplægsholdere, definere indhold etc.)
Eksperimenterende værksteder i alle rum og klasseværelser.

Måden elever ”måles og vejes” modvirker fordybelse i projekter,
der fanger eller giver muligheder for at bruge de forskellige
elevers særlige evner & intereesser.
LOV/regler skal passe med ønsket om en anderledes skoleform.
Vi skal skabe fleksibilitet – fysisk, mentalt og socialt.
Ændre rolleregister
Fortællingen om den nye skole skal deles med alle interessenter.
Alle skal bidrage.
Viljen til at ville
Samtænkning: Kultur, børn ”mange bobler”.
Perspektiver for de børn og unge, der i dag har det svært i
folkeskolen (få øje på de nye kompetencer)
Ikke kun for eliten
Tryghed – ”de mindre rum”
Vi skal have alle med
Alle kan bygge en and (der er ingen forkerte ænder)
Retænke læringsbegrebet.

Læg op til eksperiment – på baggrund af relevant viden
Lyt mere til børnenes nysgerrighed – vi ved alligevel ikke, hvad
fremtiden bringer – også i forhold til lokaler.
Positiv tilgang til nytænkning.

Det er også en værdidebat.

Layout, tekst og billeder: Arne Fjellerad

FREMTIDENS SKOLE
AT BLIVE MENNESKE
AT VÆRE MENNESKE I ET SAMFUND
AT VÆRE SAMFUND I EN VERDEN

HOLDNINGER OG MENINGER FRA ARBEJDSGRUPPER PÅ MØDET D.
5/8-2016
- FRA CHARLOTTESKOLEN OG HEDEHUSENE SKOLE.

Vær med til at bygge verdens bedste læringshus/
byens hus/skole

Høje taastrup kommune vil være med til at sætte retning
for skoleudvikling

I AUGUST MÅNED VAR 117 LÆRERE OG
PÆDAGOGER FRA CHARLOTTESKOLEN OG
HEDEHUSENE SKOLE SAMLET I HEDEHUSET
FOR AT GIVE INPUT TIL DET NYE
LÆRINGSHUS I NÆRHEDEN - FREMTIDENS
SKOLE
Kasper Kjeldgaard Stoltz fra “Rummets Sprog”
var første mand på podiet. Kasper er ekspert i
rummenes betydning for læring og forener
forskning og praktisk viden - også i relation til 21st
Century Skills.
Kasper fortalte om, hvordan virkeligheden - verden
- har udviklet sig i rivende fart; men uden at skolen
helt har fulgt med. Han pointerede, at skolens egentlige
berettigelse ligger i, om den formår at skabe mennesker, der kan
være med til at løse nutidens og fremtidens udfordringer. Man
må forstå, at selve menneskets eksistens er på spil.

VI VIL BYGGE
FREMTIDENS
SKOLE

Derfor skal skolen ifølge Kasper være inspirationskilde og
iværksætter af elevers problemløsende adfærd; så deres tilgang til
forskellige udfordringer udvides.
Kasper satte ligeledes spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige
ved klasselokaler. Han pointerede, at kodede rum, hvor eleverne
nemt kan se, hvad der skal ske, er mere effektfulde i forhold til
læring. En blanding af værksteder (kodede rum) og laboratorier eksperimentelle rum skulle være optimal.
Forskning viser, at rum påvirker motivation, læring, udbytte,
relationer, trivsel mv.
"Vi er forbundet til verden gennem vores sanser"
Skolebyggeri har alt for tit fokus på de ydre rammer - den pæne,
spændende arkitektur, men der hvor læringsprocesserne finder
sted, bliver intet ændret. Det ser ud, som det har gjort siden
50'erne – med ensartede siddepladser til børn og lærer og
anonym indretning.
En undersøgelse har vist,, at elever helst vil være i et faglokale ikke i et (anonymt) klasselokale.
Vi kan ændre lærernes praksis og børnenes forståelse ved at
ændre på rummet. Rum skal invitere og motivere til
undervisningens indhold og til at undervise på nye måder..Vi skal
bygge videre på børns skabertrang og nysgerrighed.
Vi kan også skabe en producerende arbejdsform med
faglaboratorier, hvor eleverne arbejder med reelle
problemstillinger og arbejder med at skabe noget konkret. Der
skal være en tydelighed over lokalerne, så eleverne ved, hvad og
hvordan rummet skal bruges. Synlig pædagogik er ønskelig, ikke
mindst for udsatte elever.
Vi er vokset op med en sidde-kultur. Der er imidlertid markant
større hjerneaktivitet, når der er fysisk aktivitet. Derfor skal vi
indrette en skole, hvor der er mange muligheder for nye typer
bevægelse og positionering.
Efter Kaspers oplæg holdt Centerchef for Institutions- og
Skolecentret, Flemming Ellingsen, sit oplæg om Fremtidens
skole - og fremtidens kompetencebehov.
Flemming konstaterede, at det samfund, som skoleeleverne
kommer ud til, vil være forandret i forhold til det vi kender.
Eksempelvis vil 64% af eleverne komme til at beskæftige sig

indenfor stillinger, vi ikke kender i dag. Den samfundsmæssige
ændring har altid fundet sted; men hastigheden er blevet
voldsomt forøget. Behovet for problemløsning og omstilling er
enormt og bliver formodentligt kun større.
Flemming pointerede, at det er derfor vi skal skabe en skole, der
kan ruste eleverne til fremtidens samfund og som kan være med
til at tegne skoleudvikling - ikke bare i Høje -Taastrup Kommune
men også nationalt og internationalt.
Flemming fortalte ligeledes, at der arbejdes målrettet med at
skabe partnerskaber med andre aktører; herunder virksomheder,
universiteter og Undervisningsministeriet.
Derefter gennemgik Flemming de kompetencer, som
uddannelsesforskere og virksomheder mener bliver nødvendige
fremover - de såkaldte 21st Century Skills:
• Kollaboration
• IT og læring
• Videnskonstuktion
• Innovation
• Selvevaluering
• Kompetent kommunikation

TRIADE- OG
GRUPPEARBEJDE
Med udgangspunkt i nedenstående spørgmål/spørgeguide
arbejdede deltagerne i triader - for til sidst at komme med deres
fælles bud. Udsagnene kan læses på de næste sider…

Spørgsmål/spørgeguide:
Fortæl mig om, hvad du særlig hæftede dig ved
dagens to oplæg?
Hvad kunne du særligt godt lide ved oplæggene ?
Er der noget som du ikkekunne lide?
Hvad bliver særligt vigtigt at tage højde for, når
skolen skal gøre eleverne parate til det der
kommer?
Hvad vil i denne forbindelse være vigtigt at udvikle
i forhold til ”mennesket” og samfundet?
Hvilken rolle vil disse ting få for dit arbejde i
fremtiden?
Hvad kommer udviklingen til at betyde for den
måde du vil undervise på?
Mine næste spørgsmål vil nok blive svære.
Hvis du ser 10 år frem, hvordan forestiller du dig
så en læringssituation?
Hvad tror du eleverne skal lære, der er anderledes
end i dag?
Hvordan ser det sted du underviser i ud? Hvad vil
være andreledes end i dag?
Hvad skal vi være særligt opmærksomme på, når
vi bygger en skole, som skal holde i 100 år?Hvad
er mest forskelligt i forhold til i dag?
Hvis vi allerede skal langsomt i gang med
udviklingen af skolen fra dette skoleår af, hvad vil
så være vigtigt for dig?
Hvad ville være et første skridt i denne retning?
Hvem skulle gøre hvad?
Er der nogen, der vil have en særlig forpligtigelse?
Hvad skulle du selv gøre?
Hvilken ting fra din nutidige hverdag er vigtigst for
dig at bringe med ind i den nye skole?
Hvad vil være 3 konkrete beviser på, at I er på
rette vej?
Er der andet du har lyst til at tilføje?

PÆDAGOGIK/
LÆRING
Udvalgte pointer, der knytter sig til pædagogik og læring

Pædagogik
Learning by doing er afgørende i fremtidens skole.
Der er vigtigt med en fælles profil, og en fælles
pædagogik og didaktik. Der skal bl.a. være linjer i
udskolingen – sådan at flere på sigt kan og får
mulighederne for at vælge en erhvervsuddannelse,
fx mere praktiske linjer, for de unge .
Dannelsen er ligeledes vigtig - ikke mindst i forhold
til at løse de epokale problemer (nøgleproblemer),
som går hånd i hånd med det faglige &
Fællesskabet.
Der skal være mindre tavleundervisning – mere
projektarbejde - altså mere projektorienteret
undervisning -dog ikke som den traditionelle
projektopgave.

Der skal være basislokaler for indskoling, men
faglokaler for mellemtrin og udskoling.
Der skal iværksættes massiv kompetenceudvikling.
Læreren skal gå foran og være nyskabende,
innovativ, walk the talk.
Vi skal have diskuteret, hvordan vi får skabt et
fællessyn på børnene og skal have en pædagogisk

diskussion med klubberne.
Flere koblede sig på ideen om faglokalemodellen –
og ideen om at inddrage det omgivende samfund fx
at invitere kunstnere og håndværkere ind i
undervisningen.
Vi skal overveje, hvordan vi tænker uderum ind i
læring og fritid.

Vi skal overlade mere til børnene og trække os
som voksne.
Undervisningen bør være mere teknologisk
præget, og der skal f.eks skabes samarbejde med
kodningseksperter.
Der skal være mulighed for udnyttelse af IT i alle
rum - også så der kan skabes virtuelle møder med
eks. venskabsklasser.
Vi skal huske, at det er BØRNENES skole. De ønsker

morgenmad, hyttetur, kantine, mere praktik, mere
udd.vejledning. Vi skal tilgodese skolens målgruppe.
Vi skal have blik for, hvad de unge i nærområdet
kan lide, og hvordan vi får det ind i skolen!

Samfundet skal ind på skolen - vi skal bygge ting til
skolen med samfundet.

DET FYSISKE SKOLE & LOKALER
Pointer, der knytter sig til det fysiske - herunder skolebygningen,
lokaler samt udearealer.

Fremtid
Hvordan ser rummene ud, når vi skal
eksperimentere, opfinde, bygge ting?
Store rum med plads til bevægelse, godt indeklima,
mange værksteder til learning by doing.

Måske kunne man have en svømmehal som samling
for det nye lokalsamfund, og måske kunne skolen få
en idræts- sundhedsprofil.
Store udeområder, store klasselokaler,

Alle lokaler er oppe at køre med IT.

Gode personalearb.pladser – også til teamarbejde

Fleksibilitet, skydevægge, små og store rum, det
skal være teknisk nemt.

Stor aula til samlinger

Ønske om lærerarbejdsplads til hver enkelt,
motionsrum, garderobeskabe til tøj og bøger.

Vil gerne have klasselokaler til alle suppleret med
faglokaler.

Husk elevatorerne, oppustelige klasselokaler, ens
læringsrum.

Måske skal teknologien udsættes for at først få råd
til de gode store lokaler, i forståelsen for, at det er
dyrt at bygge state of the art.

Bygningen skal være klar om mange år til at blive
bygget videre på, at blive større, at blive udviklet.

Spændende med “front- og backstage” i
samarbejdet med verden omkring skolen.

Måske man kan skabe oppustelige klasselokaler, som
kan tages med ud i naturen.

Det er et stort spørgsmål om det skal være en
amerikansk model uden klasse-basislokaler.

High tech gymnastiksale med indbyggede løbebånd.

Fusion giver mulighed for en bredere vifte af
valgfag, fx en biograf til valgfaget ”filmkundskab”,
værkstedsrum.

Udeskolelæringsrum med materiale/depoter tæt på
skolen og også i Hedeland.
Hvordan kan skolen blive så bæredygtig som
mulig? Måske kan bæredygtige rum indgå direkte i
undervisningen - eksempelvis i fysik.

Tænk på solafskærmning, markiser, hvor meget
glas skal der være?

Kan man plante græs på væggene?

Er det sikkert at vi har fag om 10 år – skal vi
hellere have kompetencerum, eller emne rum, et
klima/miljørum?

Kan gulvet danne strøm i gymnastiksalen?

Skal vi have et stort personalerum eller flere små?

Er der lyd i væggene i musiklokalet?

Hvordan sikres depoter?

HVIS SVARET ER EN NY
BYGNING, HVAD ER SÅ

SPØRGSMÅLET?
Pointer om det, der derudover optager deltagerne i denne proces
Fokus på at det ikke er afvikling på de to skoler
frem til 2019, men fokus på at udvikle sammen frem
for at lukke skolen ned.
Fokus på at profilere os som skole.

Er det skolen eller samfundets behov der kommer
først i frontstage og backstage?
Er der mulighed for at se nye skoler for at få ny
inspiration?

Hvad har I tænkt jer om SFO? Vi ønsker en
selvstændig SFO, for at skelne mellem skole og
fritidsdelen. Hvad er en passende størrelse = 4 sfoér
a ca. 125 børn.

Hvordan fastholdes personalet i de næste 3-4 år?

Hvad med fremtidig organisering? Charlotteskolen
har i dag 1-5. klasse i teams, Hedehusene har teams
i indskoling, mellemtrin og udskoling… hvilken
model fremadrettet?

Bekymring – 5 spor er stort.

OBS på nok støtteressourcer til SP, AKT, sprogcenter,
familieklasse, enkeltintegration, DAS,
inklusionstimer,

Hvordan vil I informere elever, personale og
forældre i denne proces?

Lektiecafe: Hvordan organiseres denne? Der betyder
rummet rigtig meget.
Hvis udgangspunktet er faglokalemodellen – hvor er
eleverne så i resten af undervisningstiden og under
hvilke forhold? - Hvordan sikrer vi, at der er
faglokaler nok? Vil der blive en opdeling i de
traditionelle afdelinger (mellemtrin, indskoling,
udskoling)? Vil de små stadig have trygge rammer?
Bliver der tænkt på at specialklasserækken får
”egen” indgang/skærmet indgang?
Hvornår bliver den nye ledelse operativ? Hvornår
bliver klassepuslespillet på plads? Er der en tidsplan
de næste tre år?
Bliver der en runde, hvor man kan ønske noget
specifikt til faglokalerne?
Hvad er økonomien – fra utopia til virkelighed?

Hvad med ledelsen – hvornår er det smart at en ny
ledelse udpeges?

Vil der være 1:1 IT løsning
Vil klasserne i overflytningen blive blandet?

Hvordan er SFO tænkt - der er et ønske om seperate
bygninger?
Hvordan skærmer vi os fra jernbanen?
Hvordan tænkes spec.kl. og modtagekl. Integreres?
Hvordan integreres elever og personaler i de næste
3 år?
Hvor er der sund mad til børnene? Er der tænkt på
at ansætte en kok/økonoma?
Hvordan tænkes gangarealerne?
Hvordan skaber en stor skole tryghed?
Hvordan udvikler vi et fællessyn på børnene?

ØVRIGE POINTER OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Hvad med ledelsen – hvornår er det smart at en ny
ledelse udpeges?
Bekymring – 5 spor er stort.
Vil der være 1:1 IT løsning
Vil klasserne i overflytningen blive blandet?
Hvordan vil I informere elever, personale og
forældre i denne proces?
Hvordan er SFO tænkt - der er et ønske om
seperate bygninger?
Hvordan skærmer vi os fra jernbanen?
Hvordan tænkes spec.kl. og modtagekl.
Integreres?
Hvordan integreres elever og personaler i de næste
3 år?
Hvor er der sund mad til børnene? Er der tænkt på
at ansætte en kok/økonoma?
Hvordan tænkes gangarealerne?
Hvordan skaber en stor skole tryghed?
Hvordan udvikler vi et fællessyn på børnene?

NOGET ANDET
VIGTIGT
Vi skal være gode til at lytte til hinandens meninger.
Hvordan bruger vi hinandens fagligheder bedre end vi gør i dag?
Obs - skabe en fælles kultur.
Bekymring: Bliver skolen fyldt op?
Bekymring – bliver vi hørt i denne inddragelsesproces?
Hvad har vi ikke nået at tale om i dag:
Bekymring: hvordan får vi forældreopbakning?
Bliver vi overflødige hvis der kommer megen frivillighed ind i skolen?
Hvordan kommer personalegruppen til at spille sammen – og hvad med eleverne, er de
med på alle disse ideer?
FusionsIde: en julefrokost fælles for begge skoler december 2016.

OBS – DER SKAL SKABES EN PORTAL, HVOR ALLE KAN SKRIVE IND. HVORDAN GØR MAN DET?

