
FREMTIDENS SKOLE

NY SKOLE I HADERSLEV SYD
OPSAMLING FRA FREMTIDSFESTIVAL D. 12. OKTOBER 2016, DER LÆGGER 

GRUNDSTENEN FOR DEN VISION, DER BLIVER BÆRENDE FOR DEN NYE SKOLE

• Den traditionelle måde at tænke skole på med:
 • Klasserum
 • Tavleundervisning 
 • Test og konstante målinger
 • Brug af tekstbøger
 • Tasker ud af klassen
• Lektion- og fagopdeling (traditionelt ugeskema)
• Tænke skoleudvikling top-down 
• Individuelle lærerarbejdspladser
• Gangarealer

HVAD SKOLEN SKAL GØRE OP MED:

• Stille spørgsmål ved nuværende praksis: Udviklingsfokus
• Sikre at eleverne får medansvar for egen læreproces
• Arbejde digitalt – pc/tablet til alle
• Fokusere på sundhed og motion
• Have fælles aktiviteter på tværs af årgange
• Kompetenceudveksle mellem skole og SFO
• Projektfremvisning for forældre og lokalmiljø
• Arbejde med eksperimenterende, udforskende 
   og skabende læreprocesser
• Arbejde med nye læringsformer:
 • Projekt-baseret og hands-on læring
 • Åben Skole
 • Synlig læring
 • Flipped learning

HVAD SKOLEN VIL GØRE MERE AF:

• Udfordrende og autentiske læringsmiljøer med forskellige arbejds-
   og fagzoner, der pirrer nysgerrigheden
• Multifunktionelle og åbne læringsrum m. fleksible møbler
• Aktive ude- og inderum, der animerer til fysisk aktivitet og også
   inviterer musikken ind
• Fra faglokaler til klynger af værksteder og laboratorier
• Personalerum til alle medarbejdere
• Teamrum nær baseområde for årgange med mulighed for roligt 
   arbejde, teammøder og opbevaring af materialer
• Åbent pædagogisk læringscenter m. personale som hjerte
• Gode overgange ml. inde- og udearealer
• Faglige uderum til dels overdækket
• FABLAB/udekøkken
• Grønne udearealer
• Pedelværksted og teknisk serviceleder-kontor samlet i stueplan
• Elevator til alle etager
• Oplyst skole 24/7
• Invitere og inddrage omverdenen i elevernes læring og projekter

IDEER OG MULIGHEDER:

HJERTEBLOD 
OG IDENTITET

FAGLIGHED

MANGFOLDIGHED

GLÆDE

TRYGHED

NÆRVÆR

UDVIKLING

SAMARBEJDE

AKTIV HANDS-ON LÆRING

EKSPERIMENTERENDE

KÆRLIGHED

NYSGERRIGHED

TRIVSEL

VARME

RUMMELIGHED

INKLUSION

INNOVATION

• Vise mod, vilje og evne til tænke skole på en ny måde
• Tænke pædagogik og organisering før arkitektur
• Ny skole kan starte nu i de eksisterende rammer
• Skabe en inkluderende læringskultur
• Skabe trivsel for elever og personale
• Skabe ”mulighedernes skole”

• Sikre at det enkelte barn er i fokus
• Læring er medrivende og meningsfuldt
• Samtænke skoletid og fritid med SFO som hjerte i indskolingen
• Have luft i økonomien til udvikling og afprøvning af nye tiltag 
• Skabe fremtidens verdensborgere
• Bringe medarbejdernes kompetencer i spil i forandringen

DET VIGTIGSTE FOR SKOLEN ER, AT: 

INKLUDERENDE LÆRINGSRUM

INTEGRERET SKOLE & SFO I 
ANDERLEDES LÆRINGSRUMMød Maja Abildgaard, der fra en lærervinkel beretter fra Høsterkøb Skoles foran-dring af deres læringsrum og 

læringskultur - et tæt samspil 
mellem pædagogik og rum med enkle midler og tydelig 

effekt på fordybelse, læring , 
inklusion og samspillet mel-lem børn, lærere og pæda-goger i en integreret skole & 

SFO.

HAVER TIL MAVER

HAVER TIL MAVERSusanne Leegaard fortæller 
om Haver til Mavers kulina-riske	skolehaver	-	jordens	bedste klasselokale. Vær med 

til at drøfte, hvordan skoleha-
ver	og	jord-til-bord	tankegan-
gen kan tænkes ind i den nye 
skole.

LÆRINGSRUMPÅ NEW ZEALANDSK

FRA KLASSERUM TIL LÆRINGSHUBS 
Lene Jensby Lange fra Autens fortæller om læringsrum og 

samspillet med den pædagogiske praksis med afsæt i nyere 

New Zealandsk skoledesign. Her har Learning Hubs til flek-

sibelt organiserede læreprocesser erstattet det traditionelle 

klasserum.  

ENTREPRENØRSKAB

ELEVER AF ELLEHAMMER & 
KLIMAZIRKUS Mød Elizabeth Gray, lærer på 

Dansborgskolen i Hvidovre, der fortæller om læringsfor-løbene Elever af Ellehammer 
og Klimazirkus. Ellehammer handler om virkelige udfor-dringer fra virksomheder til elever, mens Klimazirkus sætter fokus på naturviden-skab, formidling og virksom-

hedssamarbejde i innovative, 
kreative forløb. Elever af Ellehammer vandt i 2014 vandt en pris ved “VelfærdensInnovationsdag” 

arrangeret af bl.a. Mandag Morgen og KMD. 

INNOVATIVE LÆREPROCESSER

FREMTIDENS KOMPETENCER I SPILMød Teachastics Thorbjørn Hartelius, lærer på Krage-lundskolen, som laver et væld af forskellige under-visningsforløb med sine elever med afsæt i inno-vation, entreprenørskab, robotics, nysgerrighed, fa-blab og meget andet. Hør Thorbjørn folde en alsidig lærerpraksis ud. 

FLIPPED LEARNING

FLIPPED LEARNINGMød Peter Holmboe, der er 
medforfatter til den første danske bog om Flipped Lear-

ning - en del af en innovativ 
metode til at gøre klasse-værelset mere centreret om 

samarbejds- og undersøgel-sesbaseret læring. 

BYGGET TIL AKTIVITET _

FREDERIKSBJERG SKOLEHør Britta Hjuler fra Pluskon-
toret fortælle om den ny Frederiksbjerg Skole, der netop er præmieret med Danmarks bedste skolebyg-geri for den store indsats for 

at gøre læring aktiv - fysisk som pædagogisk.  
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ELEV-EJERSKAB OVER LÆREPROCESSER

BEVÆGELSEÅBEN SKOLE MUSIK

UDELÆRING

• Hvor anderledes kan en skole være?
• Hvordan sikres børnenes kompetenceudvikling?
• Hvordan organiseres skolen ift. de pædagogiske visioner  
   (lærerfagligheder, årgange, SFO, osv.)?
• Hvad kan man reelt få for 100 mio.?
• Hvordan kan man inddrage teknologi (smartphone, 
   tablet, laptop) i undervisning, og hvilke muligheder/
   behov giver det ift. rum?
• Hvordan skabes rum, der henvender sig til både børn
   og personale?

DISSE SPØRGSMÅL SKAL VI UDFORSKE:


