
WORKSHOP OM NY SKOLE I HADERSLEV SYD: 
FREMTIDENS LÆRINGSUNIVERSER 

PROGRAM

16.00 Velkommen v. Morten Oldrup, Chef for Børn & Familie

  Ny Skole i Haderslev Syd v. Karsten Jessen, Skoleleder Sdr. Otting Skole

16.10 Dagens formål, program og output 

  v. Lene Jensby Lange, bygherrerådgiver Autens

16.20 Filmen Most Likely To Succeed (på engelsk)
  - en dokumentar om skole til det 21. århundrede. Filmen er blandt andet 
  blevet udtaget til Sundance Festivalen og en lang række andre 
	 	 dokumentarfilmfestivaller.	Den	bliver	i	disse	måneder	vist	flere	steder	
  verden over og i de kommende måneder også en række steder rundt om i 
  Danmark som indspark til tanker om udvikling af vore skoler.

17.50	 Indledende	refleksion	i	grupper,	sandwich	og	pause.

18.20	 FREMTIDENS	LÆRINGSUNIVERSER	-	åben	workshop

  Runde 1: 18.20-19.10    Runde 2: 19.15-19.55    

  Fælles:	20.00-20.25	Læringsrum	med	inspiration	fra	New	Zealand

20.30 Tak for i aften

Inputtet	fra	aftenens	workshops	bearbejdes	af	de	tilknyttede	bygherrerådgivere,	der	bringer	det	
videre	til	de	arbejdsgrupper,	der	nedsættes	til	projektet	på	og	omkring	skolen	i	de	kommende	måne-
der.
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INKLUDERENDE 
LÆRINGSRUM

INTEGRERET SKOLE & SFO I 
ANDERLEDES 
LÆRINGSRUM
Mød 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 MAVER
Susanne 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.

LÆRINGSRUM
PÅ 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 SPIL
Mød 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 LEARNING
Mød 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 SKOLE
Hør 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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