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Vision & pædagogik før bygning 



Vision & pædagogik før bygning 
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Tegn en elev! 

(15 min) 

Vælg nogle 
benspænd! 

(5 min) 

Besøg jeres 
fremtidige skole: 
Hvad laver ”jeres 
elev” & hvorfor? 

(35 min) 

Pædagogisk vision: Velkommen til 2025 



Tegn en elev! 

(15 min) 

Vælg nogle 
benspænd! 

(5 min) 

Besøg jeres 
fremtidige skole: 
Hvad laver ”jeres 
elev” & hvorfor? 

(35 min) 

Pædagogisk vision: Velkommen til 2025 

Skriv  
tydeligt! 



Hvad er formålet med skole? 
Hvad ønsker vi, at vores 
børne- og juniorunivers 

bibringer ham/hende? Hvad 
har han/hun brug for til 

fremtidens liv som barn, ung, 
voksen? 

Tegn et barn 15 min 

Tegn en 
elev! 

(20 min) 

Vælg nogle 
benspænd! 

(5 min) 

Besøg jeres 
fremtidige skole: 
Hvad laver ”jeres 
elev” & hvorfor? 

(35 min) 

Skriv  
tydeligt! 



Giv jer selv nogle kreative benspænd! 

5 min 

Tegn en 
elev! 

(20 min) 

Vælg nogle 
benspænd! 

(5 min) 

Besøg jeres 
fremtidige skole: 
Hvad laver ”jeres 
elev” & hvorfor? 

(35 min) 





Velkommen til 2025: Hvad oplever ”jeres” barn? 

40 min – til 16.15 

Tegn en 
elev! 

(20 min) 

Vælg nogle 
benspænd! 

(5 min) 

Besøg jeres 
fremtidige skole: 
Hvad laver ”jeres 
elev” & hvorfor? 

(35 min) 

Hvordan ser jeres barns hverdag ud, 
når I sigter på at nå de drømme og 

ønsker, I har på barnets vegne i 
fremtiden?  

Hvad laver han/hun i løbet af dagen, 
ugen, året? Og i samarbejde med 

hvem? 

Skriv  
tydeligt! 



Tegn en 
elev! 

(20 min) 

Vælg nogle 
benspænd! 

(5 min) 

Besøg jeres 
fremtidige skole: 
Hvad laver ”jeres 
elev” & hvorfor? 

(35 min) 



Udstillingspause 16.15-16.30 

Grib en tusch / en lille post-it  
og føj dine tanker til gruppernes arbejde  

undervejs i udstillingen 
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16.30-17.15	Scenarier for organisering 

Tegn eller beskriv mindst 
4 forskellige måder, som 
den skole/de universer,  
I har beskrevet, kunne 

organiseres på! 
Drøft for og imod – og 

skriv på plakat 

      Hjælpespørgsmål:  
       - Hvem samarbejder 
        børnene med?  
    - Hvor mange, hvornår 

  og hvor længe?  
  - Hvilke forskellige 
enheder samarbejder de 
voksne i og om? 
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16.30-17.15	Større brikker i det rumlige puslespil 

”I 2020…hvad åbner vi ind til…..?” 

Find sammen med 2 nye personer. 

Find 5-10 vigtige fysiske funktioner på den skole, I 
drømmer om i fremtiden – og måske nogle wildcards! 

Skriv hver funktion som overskrift på en (separat) plakat i 
rummet, hvis ikke den allerede hænger der.  

Forsøg så godt som muligt at besvare plakaternes 
spørgsmål i jeres lille gruppe. Det behøver ikke stemme 
overens med det, andre skriver samme sted. 
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Opgave med elever 

1)  Børns præferencer Hver af jer, 5 minutter i løbet af den 
næste uge:  Fotografer hvordan børn arbejder/holder 
pauser/hygger/samarbejder/nyder: Hvordan ser det 
ud, hvor opholder de sig i flow og trivsel og hvor mange 
er de typisk sammen med, når de selv vælger?  

 -> send til haderslev@autens.dk. 
2)  Børns favoritsteder Vælg en dag – fx på onsdag – hvor 

alle klasser får en stak post-its – og hvert barn må sætte 
3 post-its de steder på skolen, de synes er allerbedst at 
lære og være.  

3)  Elevrådsmøde Hvornår får vi virkelige noget ud af at gå 
i skole/SFO/klub? Hvornår nyder det mest? Hvad laver 
vi der? Hvad er vigtigt set med elevøjne? 



Dagsorden 

1.  Præsentation af deltagere  
2.  Introduktion til projektet og forløbet v. Autens 
3.  Formål med dagens møde v. Autens  
4.  Pædagogik i den ny skole  
5.  Scenarier for organisering 
6.  Større brikker i det rumlige puslespil 
7.  Hjemmeopgave til involvering af elever 
8.  Næste møde 



VIDERE 
BRUGERPROCES 

 FREMTIDSFESTIVAL 

WORKSHOP 2:  
PÆDAGOGIK & 
ORGANISERING 

WORKSHOP 3:  
FYSISKE RAMMER WORKSHOP 4: 

VISION FOR BYGGERIET 
& KRAV TIL PROJEKT-
KONKURRENCEN 

9.11. 
24.11 

15.12. 

12.10. 

PROJEKTKONKURRENCE 
FORÅR 2017 

 OM DEN NY SKOLE 

Den indledende brugerproces 

2020 
FORVENTET  

INDFLYTNING 





TAK FOR NU! 


