
HVAD  
EFTERSPØRGER 

FREMTIDEN  ?

”Hvad fremtiden angår, er din opgave ikke at forudse, men at gøre den mulig”

WORKSHOP OM STEAM – EN STRATEGI FOR FREMTIDENS UNDER-
VISNING OG UDDANNELSE INDEN FOR VIDENSKAB, TEKNOLOGI, 

INGENIØRARBEJDE, KREATIV TÆNKNING OG MATEMATIK

Citatet tilhører forfatteren af Den Lille Prins,  

Antoine de Saint-Exupéry, og det sætter på fornem 

vis rammen om den opgave, vi som samfund har, 

når det gælder kommende generationer. 

Opgaven er kompleks, for hvad efterspørger frem-

tiden, og hvad betyder det for, hvad vores børn og 

unge skal lære i skolen og om livet? Én ting ved vi, 

nemlig at der bliver brug for kompetencer, hvor man 

tænker på tværs af fagligheder inden for videnskab, 

teknologi, ingeniørarbejde, kreativ tænkning og 

matematik.

Det felt kalder vi STEAM, og Aarhus Byråd sætter 

nu damp på for at forme en strategi, der kan sætte 

kursen for fremtidens dannelse, uddannelse og 

læringsrum inden for feltet. Potentialet er stort, for 

STEAM tænker ikke alene på det enkelte fag og at 

arbejde på tværs af fag, men tager afsæt i virke-

ligheden og hverdagen, så formlerne, begreberne 

og beregningerne bliver gjort levende i børnenes 

hverdag fra vuggestue og børnehave til udskoling 

og klub. 

Derfor vil jeg gerne invitere dig til en workshop, 

hvor vi sammen kan drøfte, hvordan vi indretter 

fremtidens læringsrum og undervisning. Hvad skal 

vi set med dine øjne lægge vægt på, så vi gør børne-

ne klar til den fremtid og de udfordringer, som vi 

ikke kender præcist, men ved kommer? Vi har med 

andre ord brug for dit og andre af byens stærke 

aktørers blik på fremtiden.

Jeg inviterer dig sammen med andre lokale kræf-

ter fra uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet, 

frivillige organisationer, skoler, dagtilbud, klubber 

og det politiske liv – både de voksnes og børnenes 

og de unges byråd. Sammen danner vi et partner-

skab, som jeg håber og forventer, alle parter kan 

få glæde af.
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Eftermiddagens program begynder med et inspirationsoplæg om STEAM ved professor 

Ole Sejer Iversen. Herefter går vi i gang med arbejdet, hvor opgaven er lige så enkel som 

den er svær: at tage skridt på vejen til at en fælles strategi for STEAM i et 0 til 18 års per-

spektiv. Hvor skal vi hen på lang sigt, og hvad kan vi prøve af sammen i morgen?

Tilmelding via Kursusbasen inden 21. januar 2020 

Tilmelding for børn, forældre og samarbejdspartnere og øvrige interessenter (link) 

Tilmelding for ansatte i (Børn og Unge) Aarhus Kommune (link)

Du kan læse mere om STEAM på aarhus.dk/steam, hvor vi løbende opdaterer, hvem der 

deltager og den videre proces.

Jeg håber meget, vi ses!

Mvh.

Thomas Medom

Rådmand for Børn og Unge

https://aak.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=70006
https://aak.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=70006
https://aak.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=70006
https://aak.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=70006
http://www.aarhus.dk/steam

