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

Tema:
Det omgivende samfund
MERE END 100 DELTAGERE VALGTE AT BRUGE EN SOMMERAFTEN
PÅ TOPMØDE OM LÆRINGSHUSET I NÆRHEDEN
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.

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.

Flemming fortalte ligeledes, at der arbejdes målrettet med at
skabe partnerskaber med andre aktører; herunder virksomheder,
universiteter og Undervisningsministeriet.

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.

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 har været med i Tænketanken for
det nye læringshus, fortalte om nogle af de fælles ting, der kunne
tænkes mellem læringshuset og lokalsamfundet.

Søren Thomsen fra LEGO Education fortalte historien om,
hvordan LEGO Education var opstået - og hvordan LEGOs
produkter passede godt ind i en 21 Century Skills-tankegang.
LEGO Educations læringssyn byggede 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.
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

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.
Karin lagde vægt på, at læringshuset skal designes til mennesker så det virker indbydende og interessant med mange forskellige
sidde, stå og liggemuligheder.

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.
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