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SAMMEN GØR VI DET BEDST
Alle folkeskoler skal være et godt sted at lære og et godt sted
at være! Det arbejder vi hårdt på, og det er også en realitet.
Selv om der er gennemført store forandringer, har din lokale
folkeskole i dag et moderniseret tilbud, som sikrer dit barn
eller barnebarn et skoleforløb af høj standard.
Med andre måder at tilrettelægge undervisningen på, nye
former for opfølgning på mål, resultater og ikke mindst en
anderledes, mere varieret skoledag har der måske været usikkerhed om, hvad reformen har betydet. Ikke mindst blandt
nye forældre. Det er forståeligt.
Hvis der i dag stadig er usikkerhed om vores folkeskole,
stammer det imidlertid fra en anden kant. Det er som om, at
de meningsdannere og interessenter, der er omkring folkeskolen, bevæger sig i forskellige retninger – frem for at arbejde
sammen og tage fælles ansvar.
Vi har i Danmark tradition for meningsudveksling og plads

til uenighed. Heldigvis. Men for meget politisk kiven og riven
skaber et billede af en dansk folkeskole under pres, og det kan
skabe tvivl om, at det, der foregår på skolerne er i orden. Selv
om det er det rent faktisk.
Det går godt, og alle landets 1285 folkeskoler kan fortælle
om de gode tilbud, de hver især har. Derimod har der længe
været behov for samle at alle parter – elever, forældre, ansatte,
ledere, chefer og politikere – i et fælles forum om, hvor vi kan
drøfte, hvad vi vil og skal med vores folkeskole.
Det er nu lykkedes med initiativet: Folkeskolen. Vores. Hele
livet. Vi gør det bedst, når vi kan give hinanden håndslag
på, at det trods alt er vigtigst at
samarbejde om, at vi fortsat har et
offentligt skoletilbud af høj kvalitet,
som er det naturlige førstevalg for
nye forældre.

LÆS OM ”FOLKESKOLEN. VORES. HELE LIVET”
på www.skolelederforeningen.org eller #voreshelelivet

Da eleverne blev lærere
Alle skolens elever blev for en dag lærere, da St. Magleby
Skole i Dragør inviterede lokalsamfundet indenfor til
naturvidenskabsfestival. Her formidlede skolens elever på
vidt forskellige måder viden om miljø, energi og samfund til
mange fremmødte.

Man lærer rigtig meget ved at lære fra sig. Det var tankegangen, da St. Magleby Skole en dag
i slutningen af september inviterede forældre og andre interesserede indenfor til en dag i
naturvidenskabens navn. Her holdt man nemlig åben skole, hvor skolens elever - fra 0. til 10.
klasse - alle skulle formidle viden og erfaringer om naturvidenskab og miljø, som eleverne
havde gjort sig i ugen op til arrangementet - emner, der går i spænd med skolens rolle som
UNESCO-skole, hvor netop bl.a. bæredygtighed spiller en væsentlig rolle.
“Hvert klassetrin valgte et bestemt emne, som vi skulle arbejde med i ugen op til arrangementet. 5. årgang valgte fx at beskæftige sig med affald. Eleverne samlede derfor affald
sammen i kommunen, som de lavede tøj af, og som de præsenterede for de fremmødte i en
særlig catwalk. På samme måde byggede 0. klasse solsystemet, og 1. årgang lavede robotter
af affald,” fortæller skoleleder Asger Villemoes Nielsen.
Nogle lavede også udstillinger - altså en form for passiv formidling - mens især de større
klasser i udskolingen aktivt formidlede deres viden for skolens gæster eller lavede spændende
retter med proteinrige insekter som ingrediens.
“Nogle viste fx, at der er strøm i kartofler, som man kan måle med et voltmeter - og som
man faktisk kan lade sin telefon op med, hvis man har en 8-10 stykker,” siger skolelederen.
Og på den måde blev både skolens elever og de mange gæster klogere. Og netop den måde
at lade skolen møde lokalsamfundet på er en af grundstenene i skolereformen, mener Asger
Villemoes Nielsen:
“En åben skole med inddragelse af lokalsamfundet er helt i reformens tankegang. Det giver
næring til en vision om, at vores børn og folkets skole kan bidrage og opdrage til at gøre
verden bedre. Og at det samtidig giver den største arbejdsglæde hos eleverne og personalet,
når de alle arbejder mod fælles mål - at de så at sige ‘nailer’ et resultat - er ekstra godt i den
sammenhæng.”

Formand, Claus Hjortdal
Skolelederforeningen

NÅR LÆREREN IKKE ALTID
SKAL VÆRE DEN KLOGESTE
Filmproduktion, programmering og molekylærgastronomi er naturlige
emner på skoleskemaet på Antvorskov Skole i Slagelse Kommune. Her
arbejder alle skolens elever med teknologi som en vigtig del af undervisningen.
Skolens lærere og elever kaster sig flere gange om året
ud i teknologiprojekter, hvor ingen kender svaret på
forhånd - og hvor det kan vise sig, at elevernes medbragte kompetencer i mødet med lærerens faglighed
skaber en synergi, som ikke tidligere er blevet dyrket
i undervisningen. I det lærende fællesskab får såvel
elever som lærere masser af ny viden undervejs.
“Vi arbejder med et såkaldt LearningTechLab, hvor
skolens elever i alle fag og på alle klassetrin - som
minimum to gange om året - arbejder med særlige
projekter, hvor teknologi spiller en væsentlig rolle for
læringen. Eleverne arbejder problemorienteret, hvilket
vil sige, at de har et problem, der skal løses, men hvor
der ikke nødvendigvis findes en løsning på forhånd.
Eleverne undersøger fx, hvordan man kan bygge en
model i 3D, der kan visualisere løsningen på problemet,
producerer en kortfilm eller programmerer en robot til
at udføre bestemte opgaver,” fortæller skoleleder Søren
Ranthe fra Antvorskov Skole.
Dermed arbejder man på skolen på at give eleverne de
kompetencer, det 21. århundrede fordrer. Eleverne skal
være kreative og kunne visualisere deres idéer. De skal
kunne samarbejde med andre. De skal kunne formidle
deres tanker, og de skal ikke mindst tænke problemløsende og innovativt.
“Man siger ofte, at de unge i dag er digitalt indfødte, men
det viser undersøgelser, at de faktisk ikke er. De unge er
gode til at anvende teknologier, men de savner en mere
kritisk og undersøgende tilgang til brugen af teknologi,”
siger Dorte Kamstrup, der er læringskonsulent på skolen.

Andre elever kommer på banen

Arbejdet med teknologi er ikke forbeholdt udvalgte
elevgrupper og lærere, alle forventes at deltage. På
Antvorskov Skole taler man helst ikke om talentarbejde,
men mere om lærende fællesskaber. Hvordan ved man,
at man har et talent for programmering eller filmklipning, hvis man aldrig har haft mulighed for at prøve det?
”Det er ret imponerende, hvad vores elever faktisk
formår. To elever har eksempelvis konstrueret et
nedløbsrør fra en tagrende med indbygget møllehjul,
der producerer strøm nok til at oplade en iPhone. En
anden gruppe elever har bygget en robot, der kan tage
blodprøver, og en tredje gruppe har konstrueret en robot,
som kan hjælpe ældre mennesker, der ryster på hånden,
med at spise,” udtrykker Søren Ranthe begejstret.

“Man siger ofte, at de unge i dag er digitalt
indfødte, men det viser undersøgelser, at
de faktisk ikke er. De unge er gode til at anvende teknologier, men de savner en mere
kritisk og undersøgende tilgang til brugen
af teknologi,”
Læringskonsulent, Dorte Kamstrup

Samtidig skaber projektarbejdet en anden dynamik
blandt eleverne. For når man arbejder med læring på en
anden måde, viser det sig ofte, at andre elever kommer
på banen end normalt. Pludselig kommer der andre kompetencer i spil, som fremhæver nye styrker hos eleverne.
”Vi ser blandt andet, hvordan elever, når de sidder og
programmerer, kan diskutere algoritmer med hinanden

på tværs og det uanset deres faglige standpunkt i
matematik. Det er tydeligt, at arbejdet med programmering - og muligheden for at prøve sig frem - giver
en helt naturlig mulighed for differentiering,” udtrykker
souschef Britta Thomsen.

At lære i et fællesskab

Arbejdet med teknologi og undersøgende projekter har
været et spor i undervisningen i flere år, men har fået et
stort løft takket være en donation fra A.P. Møller Fonden.
Dermed har skolen kunnet investere i endnu mere teknologisk udstyr og har samtidig kunnet styrke både elevers
og læreres faglighed - for på Antvorskov Skole har man
ikke sendt lærerne på traditionelle kurser, men derimod
ladet elever og lærere blive klogere på samme tid.
“Vi arbejder blandt andet med at få eksperter ind i undervisningen - for eksempel en elektriker eller ingeniør - som
så at sige underviser elever og lærere sammen. Dermed
går vi væk fra paradigmet om, at lærerne altid er de
klogeste. Deres vigtigste funktion er i stedet at facilitere
undervisningen og sætte rammerne. Samtidig arbejder vi
også med, at elever, der er dygtige til et bestemt område
- fx et bestemt computerprogram - kan hjælpe lærere
og elever til at blive bedre til at bruge netop det. Og så er
det okay, at man henter eleven ind fra en tysktime til et
andet klasselokale,” siger Søren Ranthe.
Antvorskov Skole har med afsæt i donationen brugt tid
på at videndele via såvel sociale medier som projektets
hjemmeside og håber, at arbejdet vil spredes som ringe
i vandet. De seneste to år har skolen inviteret til en
række teknologikonkurrencer med deltagelse af andre
skoler i kommunen, men de håber, at skoletjenesten
med tiden vil kunne udvides til
at arbejde på tværs af
kommunerne.

Læs mere på www.learningtechlab.net
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FORÆLDREKONTAKT GØR ØSTERBROSKOLE TIL ET NATURLIGT VALG
I København vælger en hel del forældre privatskoler eller andre folkeskoler, end den de naturligt hører til. Men på
Vibenshus Skole på Østerbro har man med tæt forældrekontakt vendt udviklingen, så flere og flere nu ser den lokale
folkeskole som det oplagte førstevalg.
Hvordan sikrer man sig, at forældrene i nærområdet
vælger den lokale folkeskole til deres børn? - og hvordan gør man det i et område, hvor forældrene ofte
vælger privatskoler eller en af de mange andre skoler
i området?
En af løsningerne er at holde tæt kontakt til de lokale
forældre og sørge for, at de får viden og kendskab til
den lokale skole. Sådan har man gjort på Vibenshus
Skole på Østerbro i København, hvor konkurrencen
fra både privatskoler og andre skoler er høj.
“Vi har et slogan, der siger, at vi vil være det naturlige valg. Derfor har jeg, siden jeg begyndte som skoleleder for et par år siden, arbejdet rigtig hårdt for at få
de forældre, der bor i vores skoledistrikt, til at vælge
netop os som deres foretrukne skole. Vi vil vise dem,
at kvaliteten, rammerne og normeringen faktisk er
rigtig god hos os - og langt bedre, end hvad mange
forældres fordomme ellers siger,” fortæller Christian
Munch Thorsen, skoleleder på Vibenshus Skole.
Udfordringen er nemlig blandt andet, at mange
forældre til kommende skolebørn ikke har besøgt
skolen og derfor ikke ved, hvordan den rent faktisk
tager sig ud - både fysisk og rent fagligt.
“Vi har arbejdet målrettet med at involvere forældrene i området og øge deres kendskab til skolen.

Jeg begyndte fx i år personligt at kontakte samtlige de
forældre i distriktet, som vi har kontaktoplysninger
på, for at tage en personlig snak med dem. Dermed
talte jeg med 88 forældrepar. Samtidig har vi grebet
vores introaftener an på nye måder, så vi blandt andet
holder én aften i børnehøjde og én med fokus på
forældrene,” siger Christian Munch Thorsen.
Derudover nævner han, at man også sørger for at
inddrage forældrene aktivt, når børnene er begyndt i
skolen. Blandt andet bliver forældrene sat sammen i
grupper allerede til det første forældremøde, hvor de
i fællesskab bliver sat til at planlægge arrangementer.
Det skaber et stort engagement, oplever skolelederen.

Ville se skolen selv

Indsatsen ser ud til at virke, for andelen af lokale
forældre, som vælger Vibenshus Skole er stigende.
Således begyndte 36 procent af skoledistriktets børn
i 0. klasse i skoleåret 15-16, mens hele 54 procent
begyndte året efter.
Og for nogle forældre er netop Vibenshus Skole det
naturlige valg. Det gælder blandt andet for Nikolaj
Petersen, der har to børn i skolen - en pige i 0. klasse
og en pige i 3. klasse.
“For os var der sådan set ikke rigtig nogen tvivl om,

hvilken skole vores børn skulle gå på. Folkeskolen er
det mest naturlige valg,” fortæller Nikolaj Petersen,
der også lægger vægt på den mangfoldighed, man
oplever som elev i folkeskolen.
“Det er vigtigt, at børn med meget forskellig baggrund
går i skole sammen,” fortsætter han.
På forhånd kendte Nikolaj Petersen ikke meget til
Vibenshus Skole, men i stedet for at lytte til fordomme blandt andre i lokalområdet - blandt andet om
nedslidte rammer - valgte han og hans kone at besøge
skolen for selv at danne sig et indtryk.
“Her fik vi heldigvis et virkelig godt indtryk.
Vi har oplevet at føle os meget velkomne her fra
begyndelsen.”
Men selvom Nikolaj Petersen er glad for sine børns
skole, kan han også mærke, at skolen gør en indsats
for at blive endnu bedre.
“Der er klart kommet en endnu bedre styring på
skolen, ligesom de fysiske rammer er blevet bedre
efter en række ombygninger,” fortæller han.

“HER FIK VI HELDIGVIS
ET VIRKELIG GODT INDTRYK.
VI HAR OPLEVET AT FØLE OS
MEGET VELKOMNE HER FRA
BEGYNDELSEN.”

E-SPORT, KULTURTALENTER OG EN
HELT NY MÅDE AT
LAVE SKOLE PÅ
Skoleelever er vidt forskellige og har
meget forskellige interesser. Dette
vil man gerne understøtte i Esbjerg
Kommune, hvor flere skoler tilbyder
specialiserede talentklasser inden for
e-sport og kultur. Og en tredje skole
arbejder på udelukkende at arbejde
med projekter.

Selvom folkeskolen har til formål at lære alle børn og unge de
samme faglige kompetencer, kan det ske på vidt forskellige
måder - alt afhængig af den enkelte elevs interesser og styrker.
Det ved man alt om i Esbjerg Kommune, hvor en række af skolerne har valgt at tilbyde helt særlige forløb og rammer.
Blandt andet arbejder man i kommunen med at understøtte
og styrke de mange talentfulde unge, der bor i kommunen.
Dermed tilbyder skolerne i Esbjerg forskellige talentforløb for
unge. Således har man på Cosmosskolens afdeling Bakkeskolen oprettet en særlig linje for overbygningselever med talent
inden for e-sport - det vil sige holdsport, der foregår på en
computer, og som i disse år er en sport i rivende udvikling.
“Ud over de traditionelle skolefag tilbyder vi træning i
e-sport seks timer om ugen, ligesom blandt andet fysisk
træning fylder en del. Eleverne arbejder sammen i hold, hvor
de lægger strategier sammen for at blive bedre som hold.
Og mange af de evner og kompetencer, som eleverne træner
gennem e-sport, arbejder vi også med, at de kan bruge i andre
sammenhænge - for eksempel er rigtig mange af dem gode til
at arbejde koncentreret med vedholdende at blive bedre. De er
vant til, at det tager tid at lære nyt - og det er en evne, de aktivt
kan bruge, når de skal lære de forskellige skolefag,” forklarer
Christian Varming, der er afdelingsleder på Cosmosskolens
afdeling Bakkeskolen.
Samtidig får eleverne på e-sport-linjen også mulighed for
at bruge skolens faciliteter til at træne i uden for skoletiden ligesom en af kommunens e-sport-foreninger også bruger dem.
Det bygger bro til foreningslivet og passer som fod i hose til
tanken om den Åbne Skole, forklarer afdelingslederen.
TALENT FOR KULTUR
En anden type talenter, man tager hånd om og støtter i Esbjerg
Kommune, er kulturtalenter. På Urbanskolens afdeling Rørkjær
Skole tilbyder man nemlig en særlig klasse for elever med talenter inden for musik, ballet, billedkunst og teater i 7.-9. klasse.
“I vores kulturtalentklasser samler vi elever fra hele kommunen,
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som har interesse og evner inden for det kulturelle område.
Her får eleverne mulighed for at dyrke deres særlige udtryk
og kunstneriske områder, samtidig med at vi sørger for, at de
sammen får en masse fælles kulturelle oplevelser. Vi får også
masser af gæstelærere på besøg - for eksempel udøvende
kunstnere. Endelig lærer vores elever også at arbejde sammen
på tværs af deres respektive kunstarter for på den måde at lave
spændende projekter sammen - og også i samarbejde med
kommunens kulturinstitutioner,” fortæller Steffen Lawaetz, der
er skoleleder på Urbanskolen.
HELT NY PROJEKTBASERET SKOLE
Det er dog ikke kun i forhold til kommunens talenter, at man i
Esbjerg udvikler særlige tilbud og nye måder at gribe undervisningen an på. Det gælder også, når man vil tilrettelægge en
hel skoles undervisning på en nytænkende måde.
Således arbejder man på Signaturskolens afdeling Kvaglundskolen på, at al undervisning fra næste skoleår bliver baseret på
projekter i stedet for på de traditionelle skolefag - men selvfølgelig med fokus på, at eleverne stadig skal lære det samme.
“Vi arbejder lige nu med at udvikle en model kaldet LEAPS
- en forkortelse for Læring og Engagement gennem Autentiske
Projekter - hvor eleverne og lærerne hele tiden arbejder med
projekter, der tager udgangspunkt i virkeligheden. Dermed
har de slet ikke direkte de traditionelle skolefag, som i stedet
bliver inkorporeret i hvert projekt projektet har selvfølgelig en række
læringsmål, som sørger for, at eleverne
lærer det, de skal. Men tanken er, at
man lærer rigtig godt ved at arbejde
undersøgende og ved løbende at
tilegne sig de relevante kompetencer
til at løse et bestemt projekt,” siger
Jette Sylvestersen, der er skoleleder
på Signaturskolen.
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FREMTIDENS SKOLE
ER BYGGET I AARHUS

Det første hold nyuddannede lærere fra den nye læreruddannelse på Professionshøjskolen Absalon
er netop færdige og er begyndt at undervise i folkeskolen. De nye lærere er topmotiverede og glade
for deres arbejde i skolen.

Glem alle fordomme om nedslidte bygninger, faste pladser og
klasselokaler. Den nybyggede Frederiksbjerg Skole i Aarhus er
indrettet til en moderne skoledag, hvor alle rum og zoner har
klare funktioner, som er lette at afkode.

I 2013 blev landets læreruddannelser lavet om, så der kom øget
faglighed, højere adgangskrav og fokus på at uddanne lærere, der
passer til den måde, folkeskolen fungerer på i dag. Og nu er de første
lærere fra den nye uddannelse blevet færdige med deres studier og
er begyndt at arbejde rundtomkring på landets skoler.

På Frederiksbjerg Skole må man løbe på gangen og klatre i stedet for at tage trappen. Det er
noget af det første, man lægger mærke til, når man træder indenfor på skolen, som er den
første nybyggede skole i Århus midtby i mere end 100 år.
Men det er langtfra det eneste, der er anderledes her end på de skoler, som de fleste af os
kender og selv har gået på. I særligt indrettede zoner med lænestole og sofaer indbyder omgivelserne til fordybelse, og når man fx skal have dansk eller matematik, går man ikke ned i
sit faste klasselokale, men derimod hen til det faglokale, der er specielt indrettet til dette fag.
Samtidig er undervisningslokalerne ikke indrettet med borde, der alle vender mod tavlen lokalerne består i stedet af forskellige områder, der er tilpasset de forskellige situationer, som
eleverne er i, mens de går i skole.
“Vi har på vores skole skabt en række rum og lokaler, der tydeligt understøtter de aktiviteter, der skal foregå i dem. I gamle dage var de fleste undervisningslokaler bygget stort set
ens op med borde, der alle vendte mod tavlen, så eleverne kunne følge med hos læreren. Vi
har i stedet indrettet lokalerne, så de består af zoner, som indbyder til forskellige typer aktiviteter,” fortæller Jette Bjørn Hansen, der er skoleleder på Frederiksbjerg Skole.

”Der er tale om nogle virkelig dygtige og engagerede nye lærere,”
fortæller Stina Løvgreen Møllenbach, centerchef for Skole og Læring
ved Professionshøjskolen Absalon:
“Vi ser en flok nye lærere, som allerede nu udtrykker stor glæde ved
arbejdet. Det er godt at se, hvordan de bare brænder for deres fag og
for lærergerningen, og hvor stor professionalisme de har med sig fra
uddannelsen.”
En af de nye lærere, der er uddannet på læreruddannelsen i Vordingborg, Professionshøjskolen Absalon, er Rasmus Skovbo Egholm
Christensen, som i august begyndte at undervise på Campusskolen
i Ringsted i geografi, idræt og musik. For ham har de fire år som
lærerstuderende på den nye uddannelse klædt ham rigtig godt på til
at håndtere rollen og ansvaret som lærer.

Tilpasset moderne principper

For Jette Bjørn Hansen og hendes kolleger var det lidt af en gave, da det for seks år siden blev
besluttet, at man ville opføre en ny skole i stedet for at renovere den eksisterende skole, som
hun var leder for.
“Vi fik her en unik mulighed for i samarbejde med dygtige arkitekter at bygge en ny skole,
der var tilpasset den pædagogik og de principper for undervisning, som vi gerne vil arbejde
med,” fortæller skolelederen, der fremhæver tre såkaldte DNA’er ved Frederiksbjerg Skole:
“Det første punkt er bevægelse. Vi har simpelthen fået bygget en skole, der lægger op til, at
man bevæger sig meget. Bygningen indbyder simpelthen til det, når man fx kan klatre på en
klatrevæg i stedet for at tage trappen.
Det andet handler om sundhed og trivsel - blandt andet med en café, hvor eleverne kan få
en sund frokost, og hvor alle elever i klassen spiser sammen hver dag. Og det tredje handler
om, at al undervisning foregår i et af de tre forskellige læringsrum i form af formidling,
fordybelse eller projektarbejde i grupper.”

“Da jeg begyndte som nyuddannet lærer, var jeg naturligvis nervøs
for, om jeg kunne finde ud af det. Men det viste sig hurtigt, at jeg

FAKTA OM LÆRERUDDANNELSEN:

·

Læreruddannelsen er den syvende mest søgte videregående
uddannelse i landet målt på førsteprioritetsansøgninger.
Mere end 75 pct. flere førsteprioriteter end fx jura i 2017

Alt har tydelige funktioner

Netop disse tre ‘læringsrum’ er afgørende for, at den nye skole ser ud, som den gør. Og her
har man et eksempel på, hvordan indretningen af en bygning og opbygningen af de enkelte
lokaler så at sige kan ‘kode’ til bestemte aktiviteter - i stedet for at have mange funktioner på
én gang hvert sted.
“Det afgørende for os er, at de enkelte områder på skolen tydeligt fortæller, hvad de skal
bruges til. Sofaer og lænestole viser fx, at her er der plads til fordybelse,“ forklarer Jette Bjørn
Hansen.
På samme måde er undervisningslokalerne indrettet, så lærerne altid har en god føling
med, hvordan eleverne har det. Derfor er kontorstole fx også erstattet af skamler til eleverne.
“Når eleverne sidder på en skammel, bliver det meget tydeligt for læreren, når eleverne
begynder at blive trætte. Så kan læreren tydeligt se, at det nu er på tide at gå videre til en anden arbejdsform. Eleverne kan ikke sidde og gemme sig nede bagved og falde mere og mere
hen på kontorstolen,” siger hun.

NY LÆRERUDDANNELSE GIVER
MOTIVEREDE LÆRERE

·

Optaget på læreruddannelsen er steget siden oprettelsen af
den nuværende læreruddannelse i 2013. I 2013-14 var optaget
på 3068 personer, i 2016-17 på i alt 3596 personer

·

Karaktergennemsnittet blandt optagne på læreruddannelsen
er stigende. I 2012 havde ca. 34 pct. af de studerende et
karakter gennemsnit fra gymnasiet på 7 eller højere. I 2017
havde 53 pct. et karaktergennemsnit fra gymnasiet på 7 eller
højere. En stigning på over 50 pct. fra 2012 til 2017

KOM
MED INDENFOR PÅ
FREDERIKSBJERG SKOLE
Vil du have et nærmere indblik i,
hvordan en moderne skole som den
på Frederiksbjerg er bygget op, kan du
besøge skolens hjemmeside. Her kan
du tage på en virtuel tur rundt på
skolen og se videoer fra den.

www.frederiksbjergskole.dk

·

Læreruddannelsens frafald på første år ligger under 		
gennemsnittet for alle videregående uddannelser. I 2016 var
frafaldet på første år 16 pct. - under landsgennemsnittet for
videregående uddannelser på 16,3 pct.

·

Professionshøjskolerne uddanner lærere til hele landet. I alt på
15 udbudssteder bredt fordelt over hele Danmark. De studerende uddanner sig typisk tæt på deres bopæl - og bliver i området efter endt uddannelse

·

Læreruddannelsen Vordingborg, Professionshøjskolen Absalon,
havde landets største stigning i antal ansøgere til læreruddan
nelsen i 2017. I alt en fremgang på 59 pct. i antal ansøgere
sammenlignet med året før

Kilde: www.ufm.dk, Epinion 2017, Danske Professionshøjskoler 2017
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fra uddannelsen har fået gode, nødvendige kompetencer med mig
- også ud over fagligheden i mine undervisningsfag - fx til at lede et
klasseværelse, skabe relationer og arbejde med velfungerende grupper i klassen,” fortæller Rasmus Skovbo Egholm Christensen.
Styrkede krav
Rasmus Skovbo Egholm Christensen har fra starten været glad for sit
studie og glad for, at der igennem uddannelsesforløbet er blevet stillet høje krav til ham. Og som nyansat lærer kan han slet ikke forestille
sig at skulle lave andet end at undervise børn i et klasseværelse.
“Jeg elsker det simpelthen,” siger han.
Det engagement glæder Stina Løvgreen Møllenbach, der blandt andet tilskriver succesen de nye højere krav på læreruddannelsen.
“Ved at der fx er kommet adgangskrav til uddannelsen, oplever vi, at
de studerende er blevet mere motiverede. Samtidig er der med Professionshøjskolernes forskningsmidler siden 2013 kommet et endnu
stærkere, professionsrettet videngrundlag. Vi forsker lige nu i nogle af
de allerstørste udfordringer i skolen, og den nye viden, der genereres,
omsættes effektivt ind på uddannelsen og ud i praksis. Og dermed kan vi
have et endnu tættere bånd mellem teori og praksis. Det forbereder de
studerende på den hverdag, de skal møde ude på skolerne,” forklarer hun.

Skoven kan være det perfekte klasseværelse
I Roskilde Kommune er en del af folkeskolens
undervisning helt ude i skoven - bogstaveligt
talt. Her tilrettelægger lærerne i samarbejde med
Boserupgård Naturcenter undervisningsforløb,
der tager udgangspunkt i de rammer, som naturen
giver. Og herude arbejder eleverne med alt fra
mordmysterier til haiku-digte.

At tage skoleelever med i skoven er bestemt ikke noget nyt. Men i Roskilde
Kommune er ture væk fra klasseværelsets fire vægge andet end blot et afbræk
i hverdagen. Her bruger man nemlig naturen som et aktivt læringsrum, hvor
dygtige lærere i samarbejde med medarbejdere fra kommunens naturcenter
tilrettelægger undervisning med et klart fagligt formål og fokus.
Således kan lærerne få hjælp af udeskolevejledere til at skabe de bedste rammer til undervisningen - hvad enten det drejer sig om matematik, dansk eller
hvilket som helst andet skolefag. Og dermed kan skoven danne rammen om al
slags undervisning - lige fra elevernes egne forsøg på at skrive haiku-digte til at
lære matematik og naturfag ved at skulle løse et mordmysterium.
“Det særlige ved vores måde at arbejde på er, at vi altid tager udgangspunkt
i lærernes mål for undervisningen. Vi tilbyder ikke standardpakker herude,
men tilrettelægger undervisningen i naturen sammen med lærerne,” fortæller
Tim Krat, der er leder af Boserupgård Naturcenter, som står for de specialtilrettelagte undervisningsforløb.
Og netop naturen giver nogle andre rammer, som også kan ændre den
måde, som eleverne lærer på.
“Når man for eksempel skal lære om japanske haiku-digte, giver det jo rigtig
meget mening, at man prøver at skrive dem midt i den natur, som digtene skal
formidle - i stedet for i et almindeligt klasseværelse. Og ved fx at lære om pi ved
at opmåle træer kan det være, at tingene sætter sig bedre fast - i hvert fald
for nogle. Det hele bliver mere konkret, når
man er ude og bruger sin viden,” forklarer
Tim Krat, der dog også slår fast, at bestemt
ikke al undervisning passer sig til naturen.

Tværfaglig ledelse
er en forudsætning
– så vi kan stå
sammen om skolen
Eva Munck

Formand for BUPL’s Lederforening

Boserupgård Naturcenter hører under Skole og Børn i Roskilde Kommune

BÅDE STORT OG SMÅT ER OGSÅ GODT
En lille skole kan give tryghed og nærhed i de yngre klasser, mens en stor giver muligheder og masser af nye venner
i de ældre. Sådan oplever mange det på Langeland, hvor alle øens elever går sammen på Ørstedskolen i Rudkøbing,
når de kommer i syvende klasse.
Hvad er bedst, en stor skole eller en lille skole? På Langeland er svaret begge
dele. Her har man nemlig de seneste 20 år haft tre skoler på øen: to små landsbyskoler i henholdsvis nord og syd samt en stor skole, Ørstedskolen, midt på øen
i Rudkøbing.
Dermed oplever en del af øens børn at gå på både en lille skole og en stor skole
gennem deres skolegang - for i syvende klasse bliver alle elever på øen nemlig
samlet i Rudkøbing. Og det er godt at opleve begge dele, mener 14-årige Sophie
Nogel Lørup, der i dag går i ottende klasse på Ørstedskolen, men indtil for et år
siden havde sin dagligdag på Nordskolen i Snøde.
“Nordskolen er en meget lille skole, som er rigtig hyggelig at gå på. Alle kender
hinanden, og flere klasser går sammen. Det var dejlig trygt, da jeg var lille. Her
kunne jeg blandt andet også cykle til skolen,” fortæller hun.
Men da hun var blevet teenager og skulle starte i syvende klasse, var det
spændende at skulle begynde på en ny, stor skole. Pludselig var der mange flere
muligheder og en masse nye spændende unge mennesker fra øen, hun kunne lære
at kende. Og på den måde har Langelands skolestruktur passet hende rigtig godt.
“Det er rigtig fedt pludselig at gå på en skole, hvor vi er fire klasser på hver
årgang - i stedet for, at vi var tre klassetrin i samme klasse på den gamle skole.
Her er der altid nogen at snakke med - og fordi vores gamle klasser blev delt op,
kender jeg nogen i alle de andre klasser. Samtidig er det fedt at gå i skole inde i
byen, hvor der også sker lidt mere,” siger Sophie Nogel Lørup, der også er glad
for at opleve en større skole, inden hun bliver kastet ud i en ungdomsuddannelse:
“Jeg tror, det ville være hårdt for mig, hvis jeg gik direkte fra den lille Nordskolen og direkte i fx gymnasiet, som jo er en stor, stor skole. Det ville nok
være en lidt for stor omvæltning.”

Folkeskolen

Dansk Skolefoto

- Alt sammen, med det for øje at

- Men når alt kommer til alt, så

skabe de bedste rammer i

handler det om det samme:

folkeskolen for vore børns

Vore børn skal have gode

trivsel og dannelse.

oplevelser og deres individuelle

har i mange år været under
konstant udvikling for til
alle tider at kunne imødekomme krav om implementering af nye teknologier og
læringsmetodikker.

Respekt!

har på samme vis altid været
i konstant udvikling for at
kunne imødekomme tidens
krav om konceptmæssige
innovationer til fordel for
vore kunder.

personligheder fortjener at blive
mødt med vores største
opmærksomhed og respekt!

Dansk Skolefoto
Jesper Klausen
Direktør
Glæde - Troværdighed - Dynamik
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HVAD BETYDER FOLKESKOLEN FOR DIG?

I HORSENS VARMER FOLKESKOLEELEVER
OP TIL DRØMMEKARRIERER

En hel del, er svaret! Skolelederforeningen har i en videokampagne spurgt en række markante danskere, hvad deres
personlige historie om folkeskolen er. Det er der kommet en række personlige fortællinger ud af om lærere, der gør
en forskel, om kammeratskab på tværs og om livslang inspiration.

Alle folkeskolelever i Horsens Kommune er i samspil med lokale virksomheder, ungdomsuddannelser og museer for at undersøge det gode arbejdsliv.
Af Cæcilie Vildbrad Kristiansen
Gløderne springer og knitrer om ørene på eleverne. Bag det mørke
sikkerhedsglas kniber de øjnene sammen i koncentration og ser,
hvordan metallet giver efter og flyder sammen under varmen fra svejseapparatet. Det er en anderledes skoledag for 6. klasse fra Horsens
Byskole. De er på virksomhedsbesøg ved Blunico, som er førende
indenfor metalarbejde.
Direktør Bo Ulsøe har inviteret klassen indenfor, fordi han er en
del af undervisningsforløbet Samspil, der knytter folkeskolen til
erhvervslivet.
”Vi åbner vores virksomhed, så eleverne med egne øjne kan se,
hvad vi laver og hvordan vi gør det,” siger han.

Abdel Aziz Mahmoud, journalist og foredragsholder.

“Jeg var en af dem, som kom til at elske folkeskolen rigtig meget. Folkeskolen har
ikke kun betydet noget for mig fagligt og socialt, men også for min dannelse og
opvækst.”

Charlotte Rønhof, underdirektør i Dansk Industri.

“Folkeskolen har betydet for mig, at jeg fik lyst til at læse videre. Det er det, dygtige lærere kan. De kan se eleverne, de kan udfordre eleverne, de kan møde dem
der, hvor de er, og de kan gøre dem dygtigere.”

Thomas Skov Gaardsvig, tv-vært, blogger og forfatter.

“Folkeskolen er en af de institutioner, der har haft størst betydning på hvem, jeg
er blevet. Jeg lærte en hel masse af det, jeg ved. Det var også der, jeg udviklede mig
som menneske.”

Poul Nyrup Rasmussen, tidligere statsminister (S), protektor for Det
Sociale Netværk.

Prisvindende undervisning i Horsens
Hvert skoleår arbejder alle elever fra 0.-9. klasse i Horsens Kommune
med Samspil. Her skaber lærere undervisning, der får eleverne til at
reflektere over emner som karriere, uddannelse og livsværdier. De
gør det ikke alene, men sammen med forældre, ungdomsuddannelser,
museer og lokale virksomheder.
Målet er at klæde eleverne på, så de kan tage kompetente uddannelses- og karrierevalg.
”Vi oplever en enorm opbakning til Samspil fra lokalsamfundet og
erhvervslivet, og derfor fungerer undervisningen så godt, fortæller
skolechef i Horsens Kommune, Flemming Skaarup, og fortsætter:
”Vi tager et fælles ansvar for at introducere vores elever til det
brede arbejdsmarked og det samfund, de er en del af.”
I foråret overrakte Fonden Håndværkets Hus SMV-prisen til Horsens
Kommune for arbejdet med at skabe relationer mellem elever og
virksomheder.
Fremtidens arbejdsliv kræver refleksion
I Samspil-forløbene møder de horsensianske elever især produktions- og håndværksvirksomheder, for erhvervslivet efterspørger
dygtige dimittender fra erhvervsuddannelser.

“Jeg håber, at folkeskolen til næste, næste og næste generation stadig er der.
For uden den havde vi ikke det land, vi har.”

”I industrien bliver vi nødt til at tænke anderledes og vise erhvervsuddannelsernes mange muligheder. Med Samspil giver vi eleverne
et bedre grundlag at træffe uddannelsesvalg på,” forklarer Bo Ulsøe.
Det kan lyde underligt at sætte ’karriere’ på skoleskemaet i indskolingen, men når eleverne arbejder med Samspil-opgaver på alle klassetrin, bliver refleksioner om uddannelse og karriere naturlige for dem.
”Vores elever vil møde et foranderligt arbejdsmarked. Derfor er det
bedste, vi kan give dem med i rygsækken, evnen til at mærke efter
og tage gode beslutninger om deres uddannelse og karriere. Både
for dem selv og for vores samfund,” siger Flemming Skaarup.
På Blunico hiver eleverne sikkerhedsmaskerne af og tørrer sveden
af panden. I dag har været en anderledes dag, og alle er blevet
klogere på, hvordan et arbejdsliv i metalbranchen kan se ud.

I skoleåret 2017/2018 får 408 horsensianske klasser undervisning i Samspil og 155
virksomhedsbesøg er allerede planlagt.

SAMSPIL

40 virksomheder, et museum og utallige lærere og forældre spiller sammen for at klæde
elever i Horsens på til gode uddannelser og arbejdsliv.

0. KLASSE

1. KLASSE

Samspil begynder
med emner som
forældres job og
opgaver i hjemmet.

4. KLASSE
Anja Cetti Andersen, astronom og astrofysiker.

“Det, folkeskolen kan, er at være et samlingspunkt for inspiration, så de unge
mennesker finder ud af, hvad de kan, og hvad de kan bruge det til”.

Anne Dsane Andersen, bronzemedaljevinder i roning, toer uden styrmand, ved OL i Rio i 2016.

“Hvis det ikke havde været for folkeskolen, så tror jeg ikke, jeg havde opdaget roning”.

SE VIDEOERNE PÅ
www.skolelederforeningen.org eller #voreshelelivet
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5. KLASSE

4. klasse besøger
virksomheder og
arbejder med værdier
og drømme.

2. KLASSE

Eleverne undersøger,
hvor mange job, der er
i lokalsamfundet og på
skolen.

6. KLASSE

Industrimuseet i
Horsens åbner
dørene for 5. klasse,
der arbejder med
erhverv før, nu og
i fremtiden.

3. KLASSE

Mange forældre og
lærere arrangerer
oplæg og ture frivilligt.

7. KLASSE

Eleverne arbejder med
design og prototyper,
og besøger en
produktions- eller
håndværksvirksomhed.

4. KLASSE

I 3. klasse udvikler
eleverne deres egne
fiktive lokalssamfund.

8. KLASSE

Virksomheder inviterer
7. klasser indenfor og
sætter refleksioner
om livskvalitet og
værdier i gang.

9. KLASSE

Udskolingen inviteres
ind i komplekse
virksomheder, dykker
ned i personlige
styrker og lægger en
uddannelsesplan.
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Silkeborg - v i får det til at ske...

Danske elever har det generelt godt i folkeskolen, hvor trivslen over de seneste år
endda har været stigende. Det fremgår af Undervisningsministeriets seneste
trivselsmåling fra i år, og det er selvfølgelig positivt, også fordi høj trivsel
hænger direkte sammen med bedre faglige resultater …

TRIVSEL

Det nye CAMPUS-hus på
Bindslevs Plads i Silkeborg er
et af svarene på, hvordan vi
forbereder vores børn og
unge til fremtiden.

Trivselsmålingen viser, at størstedelen af landets skoleelever har det godt
med at gå i skole. Næsten 93 procent af eleverne i folkeskolen oplyser, at
de generelt trives godt eller meget godt. Og positivt er det, at målingerne
oveni viser, at trivslen de senere år er gået frem.
Har folkeskolereformen betydning for elevernes trivsel? Det er nok endnu
for tidligt at sige. Men en pejling tilbage i 2015 foretaget af Dansk Center
for Undervisningsmiljø viste, at eleverne var lige så glade for at gå i skole efter
reformen som før.

I den seneste internationale PISA-undersøgelse fra 2015 scorer
danske elever godt i fagene læsning, naturfag og matematik. Blandt 72
OECD-lande og regioner, der deltager, ligger Danmark således
nr. 13. i læsning, nr. 18 i naturfag og nr. 9 i matematik.

FAGLIGT

Et af målene med skolereformen er at få skabt respekt om skolens arbejde,
professionel viden og praksis. Det handler bl.a. om et godt undervisningsmiljø,
at befolkningen vurderer lærer- og pædagogfaget højt, og om der generelt er
tillid til, at skolerne løser deres opgave.

RESPEKT

Den ledelseskommisson, som regeringen har nedsat for at komme med
anbefalinger til at forbedre ledelsen på det offentlige område, skal således
se på, om den øgede detailstyring af landets skolevæsner, der er sket over
de seneste år, har taget overhånd…
Færre centralt styrede mål og kontrolmekanismer i det offentlige, mere respekt for og øget tillid til ansatte og lederes faglighed og dømmekraft, større
fagligt ledelsesrum - kan derfor komme med på ledelseskommissionens to-doliste, når den offentliggøres til årsskiftet.
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Klædt på til fremtiden

En ny kreativ bydel

Det gode liv for borgerne

Hvordan forbereder vi vores børn
og unge på en fremtid med jobs,
som endnu ikke er opfundet?
Campus Bindslevs Plads i Silkeborg
er ét af svarene. Vi skal uddanne
vores børn til at være nysgerrige,
eksperimenterende og selvstændige,
så de er robuste og parate til at møde
fremtidens mange forskellige og
ukendte udfordringer. Det splinternye
CAMPUS-hus er fremtidens
læringshus, der er så unikt, at der ikke
findes noget lignende andre steder
i Danmark.

Området omkring Bindslevs Plads
i Silkeborg by har udviklet sig til en
ny, kreativ bydel, som skaber liv
og oplevelser især for unge. Det
nye CAMPUS-hus er omkranset
af et unikt byrum med en række
uddannelses- og kulturinstitutioner
med skoler, ungdomsuddannelser,
Den Kreative Skole, medborgerhus,
bibliotek og koncertstedet Rampelys.
På hjørnet af Campus Bindslevs
Plads åbner desuden et nyt kulturhus,
hvor unge kan eksperimentere med
kulturproduktion, demokrati og
entreprenørskab.

I Silkeborg har vi hyggelige byer og
stærke lokalsamfund med masser af
liv og oplevelser. Vi har spændende
handelsgader med caféer,
restauranter og små specialbutikker. I
Danmarks Outdoor Hovedstad har vi
oplevelser i naturen, i stilleområderne,
på mountainbike eller på løberuterne
i skovene og i kano og kajak på
søerne. Vi har et sprudlende kulturliv
med musik, kunst, teater og aktive
kulturhuse, som ikke blot begejstrer,
men også engagerer tusindvis af
frivillige. Silkeborg Kommune er et
fællesskab, som vi alle bidrager til.

· Annoncer/Skole · 7859 · 9.2017

Samtidig noterer Undervisningsministeriet en fremgang i folkeskoleelevernes resultater i de nationale tests, der gennemføres på forskellige
klassetrin i folkeskolerne hvert år. Så selv om der altid er plads til
fortsat forbedring, er der generelt faglig fremgang på de danske skoler.

Layout og tryk:

Danske skoleelever holder dermed niveauet fra forrige
PISA-undersøgelse i 2012 - idet der i matematik på det seneste er
tale om en betydelig fremgang, hvor Danmark nu ligger på niveau
med fx Finland og over de andre nordiske lande.

13

SKOLELEDERFORENINGEN

KREATIVITET

OKTOBER 2017

KAN MAN LÆRE AT FÅ IDÉER?
På Mellervangskolen i Aalborg har man sat kreativitet på skoleskemaet. Alle elever fra 0. til 9. klassetrin bliver ugentlig
trænet i at få masser af idéer og gøre de bedste af dem til virkelighed. Undervisningen er en succes, og kreativiteten
breder sig nu stille og roligt til skolens øvrige fag.
En flok elever styrter rundt på skolens legeplads.
Nogle har et billede i hånden, der forestiller en eremitkrebs, andre tager billeder med deres mobiltelefon.
De fleste ville nok tænke, at de er i gang med at
løse en opgave i natur/teknik eller en øvelse i idræt.
Men for børnene går det ud på at finde flest mulige
steder, hvor en eremitkrebs kunne bo. Faget hedder
kreativitetstræning, og opgavens formål er at lære
eleverne at opdage nye sammenhænge og blive gode
til at få idéer.
“Kreativitet er ikke noget, der er forbeholdt nogle
få udvalgte. Det er noget, vi alle kan lære. Og vi kan
tydeligt se, at jo mere vi træner elevernes kreative
evner, jo bedre bliver de til at få idéer,” siger Lene
Hvilsom, skoleder på Mellervangskolen i Aalborg,
hvor to timers ugentlig kreativitetstræning kom på
skoleskemaet for alle klasser i 2016.
“Første gang eleverne bliver stillet over for en opgave,
hvor de skal komme med så mange idéer som muligt,
så kommer de måske med 10 idéer, men jo mere de
træner, jo bedre bliver de, og snart kommer der 20-50
idéer. Og det er som regel først der, de rigtig gode
idéer opstår,” siger Lene Hvilsom.

Det bedste fag nogensinde

Tilbage i 2014 blev Mellervangskolen godkendt som
profilskole med fokus på kreativitet, innovation og
entreprenørskab. Siden da er en række af skolens

lærere og ledere blevet certificeret i den amerikanske
FourSight-metode, som er et profilværktøj til at bestemme kreative processer.
FourSight-metoden har givet lærerne en række
konkrete værktøjer, der gør det muligt dels at arbejde
metodisk med kreativitet og dels at bestemme elevernes forskellige kreative profiler, altså deres foretrukne
måde at afklare, generere, udvikle og implementere
idéer på.
Reaktionerne fra eleverne er generelt meget
positive, og mange er direkte begejstrede. Når man
spørger ind til, hvad eleverne godt kan lide ved
kreativitetstræning, så er det ikke kun indholdet af
undervisningen, de fremhæver.
“Læreren får en helt ny rolle, hvor han eller hun ikke
er den, der sidder inde med svaret eller ved, hvordan
opgaven skal løses. Når man arbejder med kreativitet,
er der ikke noget, der er forkert. Det handler om at
byde forskelligheden og mængden af idéer velkommen.
Derfor oplever eleverne pludselig læreren i en helt ny
rolle. Og det er en rolle, som de fleste elever oplever
meget positivt,” siger Lene Hvilsom og tilføjer, at flere
af eleverne har udråbt kreativitetstræning til at være
det bedste fag, de nogensinde har haft.

Kreativitet kan bruges i alle fag

Den metode, eleverne lærer at bruge til at udvikle
idéer med, er den samme, hvad enten de går i 0. klasse

10 ÅRS JUBILÆUM
I ANLEDNINGEN AF ELVERDALS 10 ÅRS JUBILÆUM VIL VI GERNE
BENYTTE LEJLIGHEDEN TIL AT SIGE TAK FOR SAMARBEJDET MED
KUNDER, LEVERANDØRER OG MEDARBEJDERE.

eller i udskolingen. Men hvor de yngste f.eks. bruger
den til at udvikle et hundelegetøj, så har de ældste
klasser lige nu et projekt, hvor de laver tidskapsler,
der skal fortælle fremtiden om deres hverdag i 2017.
Her indgår kreativ idéudvikling også i de almindelige
fag som dansk, matematik og historie.
“Da vi begyndte med kreativitetstræningen, stod
det hurtigt klart, at det var fint med idéer, men
eleverne havde også behov for at se, hvad alle de her
idéer kunne bruges til. Så i stedet for et fast to-timers
modul så tænker vi kreativitetstræning mere og mere
ind i den almindelige undervisning,” forklarer Lene
Hvilsom og fortsætter:
“Nu har vi over nogle år arbejdet målrettet med
kreativitetstræning. Og vi kan tydeligt se, at eleverne
bliver mere modige. De tør tage flere chancer, fordi
det er okay at lave fejl. Så samlet set oplever vi, at eleverne bliver bedre til at løse opgaver, og dermed lærer
de også mere i de almindelige fag.”

ABSALONS SKOLE

- til færdig legeplads
”Elverdals designere førte os professionelt igennem processen og inddrog
elever, lærer, tekniske ansatte og ledelse i udviklingen af vores løsning.
Medarbejderne ved Elverdal har en fantastisk evne til at omsætte vores
tanker og ønsker til et koncept i dette tilfælde med respekt for Biskop
Absalon og ønsket om at være en aktiv ressource i Roskilde centrum.
Derfra førte de processen videre til planer og virkelighed, samtidig med
at de formåede at inddrage viden om læring og bevægelse. Alt sammen
omsættes til en løsning som passer ind i de muligheder der er i vores
skolegård”.
- Citat Kasper Nyholm skoleleder ved Absalons Skole

MELLERVANGSKOLEN
I AALBORG ER EN
KOMMUNAL FOLKESKOLE
MED CA. 400 ELEVER
OG 90 ANSATTE.

”Elverdals projektleder styrede projektet sikkert igennem udførelsen, så
vi oplevede en gnidningsfri etablering uden overraskelser. Vi har oplevet
Elverdal som en virksomhed der er professionel i alle led, fra ledelse til
udførelse. I dag har vi fået en fantastisk plads, der har åbnet skolen op
mod byen og som sikrer at skolen er blevet en naturlig del af det offentlige rum i Roskilde – ikke mindst efter mørkets frembrud, hvor der kommer lys på elementerne på pladsen.”
- Citat Kasper Nyholm skoleleder ved Absalons Skole

Siden skoleåret 2014-15 har Mellervangskolen været profilskole for kreativitet, innovation
og entreprenørskab. En profilskole er en almindelig folkeskole, der af Undervisningsministeriet har fået lov til at lægge vægt på en særlig faglig og pædagogisk profil.
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SE FLERE PROJEKTER PÅ WWW.ELVERDAL.DK

OM ELVERDAL
Vi har i de sidste 10 år skabt mere end 3000 legepladser og aktive uderum
i tæt samarbejde med brugere og kunder.
Hos Elverdal anvender vi højt kvalificerede medarbejdere der hjælper
med viden om rum, leg, læring og bevægelse. Vi sætter en ære i, at I altid får den bedste oplevelse i kontakten med vores medarbejdere, at det
endelige projekt er designet så det skaber bedst værdi for jeres brugerne,
og at det byggede projekt er udført i høj kvalitet. Læs mere om væres
projekter på elverdal.dk. Vi glæder os til at høre om jeres projekt. Kontakt
Elverdal på 35 13 32 22.

Refurb ApS er en dansk virksomhed, der opkøber større partier
af brugt IT med henblik på renovering og genbrug. Det giver
mening på flere plan – særligt omkring økonomi, miljøhensyn
og socialt ansvar – ganske enkelt!

Vidste du at dit brugte
IT er penge værd?

Sådan gør vi...

Få et uforpligtende tilbud
Prisen baseres på markedsværdi,
stand, alder og model.

Kategorisering
Fuld overblik og dokumentation for
partiets omfang, stand, specifikation
og kvantum.

Det udfasede IT afhentes
Transport med vores logistikpartner i hele Europa og opbevaring
på vores højsikkerhedslager.

Registrering
Et unikt id-nummer knyttes til enhedens
serienummer og følger produktet gennem
hele processen.

Datasletning
Certificeret sletning efter datatilsynets
anbefalinger, samt fjernelse af kendingsmærker og tyverisikring.

Afregning
Hele processen dokumenteres, datasletningen certificeret og den afsluttende
afregning gennemføres.

Kontakt os på 7020 3647
for et uforpligtende tilbud
på jeres IT-udstyr.

Refurb Aps – Hornbjergvej 8 8543 Hornslet – www.refurb.dk – telefon 7020 3647

