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Velkomst 
v/ Hardy Pedersen, styregruppeformand 

På grund af corona afholdes arrangementet digitalt, hvilket selvfølgelig er ganske anderledes, men vi er efterhånden 
ved at være trænet i denne mødeform. 

Tak fordi I vil deltage (igen – for manges vedkommende). Indtil videre har arbejdet handlet om at finde frem til den 
profil, der skal arbejdes videre med. Vi er kommet frem til, at den pædagogiske profil skal være bred, 
projektorienteret og undersøgelsesorienteret, det har vores rådmand besluttet på baggrund af vores proces. 

Vi skal i dag høre oplæg fra vores egne, herunder skoleleder Helle Mønster og fritidsleder Anders Glahn. Og så har vi 
besøg af to skoleledere, der er vant til at arbejde med den projektorienterede tilgang. 

Derefter går vi til workshop-delen, hvor der skal arbejdes i grupper. 

Ulla Kjærvang og Anne Marie Due Schmidt leder os igennem dagen. 

 

Program for dagen  
v/ Anne Marie Due Schmidt, projektleder 

Procesplanen for det første halve år er udvidet på grund af corona. Både dagens workshop og det kommende kick-off-
event er udskudt i forhold til den oprindelige plan. Vi forventer at afholde sidstnævnte den 12. september. Vi har 
tilføjet et element i procesplanen i form af dialogmøder i juni, som skal sikre, at vi i denne særlige situation får 
inddraget alle relevante aktører i området. 

Sidste gang, vi mødtes, var 9. marts, hvor der var fokus på indsigt og udsyn, og arbejdet skrider frem med de input, der 
blev formuleret på dagen.  

Rådmanden har som nævnt truffet beslutning om en bred pædagogisk profil, som uddybes på det viste slide og via 
linket til rådmandsindstillingen. 

I workshoppen senere i dag arbejdes der i to spor, hhv. konkretisering af indholdet i profilen og kommunikationen om 
den kommende profil – så vi får kommunikeret tydeligt nok, hvad pointen med profilen er. 

 

Præsentation af profilen på den kommende skole og fritidscenter 
v/ skoleleder Helle Mønster og fritidsleder Anders Glahn 

 

Helle: jf. slides. 

Ellehøj (den fusionerede skole af Ellekærskolen og Tovshøjskolen) eksisterer fra 1. august 2020 frem til åbningen af 
den nybyggede skole. Allerede på Ellekærskolen arbejdes der med udgangspunkt i den brede pædagogiske profil. 



  

Vi bliver ikke en fagfaglig profilskole med en snæver faglig profil, men med en bredere tilgang. Skole og fritidscenter 
samarbejde med hinanden og med forældrene om at danne og uddanne børnene og de unge. 

Alle skal blive så dygtige, som de kan. Alle skal være dygtige til at kommunikere og samarbejde.  

Vi skal arbejde med virkelighedsnære problemstillinger defineret af både lærere og pædagoger og af eleverne selv. 
Der skal anvendes forskellige arbejds- og undersøgelsesformer. 

Der skal laves et produkt som afslutning på forløbene, og dette skal præsenteres i en fremvisning. 

Arbejdsmetoden er givende for alle elever – både fagligt stærke og svage elever. 

Skolen og fritidscentret er i denne tilgang nødt til at samarbejde med resten af verden – erhvervsliv, forskning, 
kulturinstitution osv. 

Bæredygtighed er essentielt for os – det gennemsyrer det hele. 

… 

Vi er gået fra en verden, hvor alle skal kunne det samme, til en verden, hvor vi skal sætte det unikke i spil hos den 
enkelte. Alle skal udnytte deres potentialer og blive så dygtige de kan, med særligt fokus på samarbejde, 
kommunikation og omstilling. Samfundet vil ændre sig i et helt andet tempo end vi hidtil har set, og det sætter nye 
krav til, hvad vores børn og unge skal kunne, når de forlader skolen og fritidscenteret i Gellerup. 

Derfor er profilskolen og fritidscenteret i Gellerup baseret på en række pædagogiske principper, der gør, at vores børn 
og unge uddanner og danner sig til fagligt- og handledygtige børn og unge med livsglæde, gåpåmod og viljestyrke. 
Børn og unge, der selvstændigt og i fællesskaber lærer at handle ansvarligt og realisere et godt og bæredygtigt liv. 

HVORDAN 

Det er via mødet med virkeligheden, at vores børn og unge lærer og udvikler sig bedst. Derfor er vi en profilskole og 
fritidscenter, hvor børnene og de unge arbejder undersøgende og projektbaseret med virkelighedens, naturens- og 
kulturens problemstillinger på tværs af skolens og fritidstilbuddets fag og emner. 

HVAD 

På den nye profilskole og fritidscenter tilrettelægger og differentierer lærerne og pædagogerne undervisningen og de 
pædagogiske aktiviteter i projektforløb, så de tilgodeser det enkelte barn og unges mulighed for at arbejde med: 

• virkelighedsnære problemstillinger  
• forskellige arbejds- og undersøgelsesformer 
• forskellige udtryks- og formidlingsformer  
• fremstilling af et produkt og gennemføre en formidling 
• et eller flere praksisfaglige elementer 

Disse pædagogiske principper viser gode resultater for både motivation og faglig udvikling for såvel de sårbare som de 
fagligt stærkeste børn og unge.  



  

Problemstillingerne til vores undervisning og fritidsliv finder vi ude i virkeligheden og ofte i et samarbejde mellem 
skole og fritid, med foreningsliv, uddannelser og erhvervsliv. Bæredygtighed er ikke et emne vi arbejder med, det er 
noget vi er. Det afspejler sig både i vores hverdag, i vores pædagogik og i vores flotte bygninger som er klimavenlige 
med et lavt CO2-aftryk.  

Skolen og fritidscenteret i Gellerup er børnenes og forældrenes skole og fritidscenter, som udgør et naturligt 
mødested for børn, unge og forældre inde, ude, i og udenfor åbningstid. Vi er fælles om børnene og de unge og har 
tydelige forventninger til både børn og forældre i et tæt forældresamarbejde med tre årlige skole-hjem-samtaler, hvor 
også fritidspædagogen er med. Her fokuserer vi på det enkelte barns progression og trivsel.  

På samme måde mødes børnene og de unge med anerkendelse, positive forventninger og ‘små skub’ som gør, at de 
hele tiden er i læring, udvikling og trives. Vi tror på, at fællesskab er noget, vi skaber sammen. Vi har en balanceret 
elevsammensætning og ser vores mangfoldighed som et værdifuldt bidrag til vores daglige praksis.  

 

Anders:  

Vi har et opmærksomhedspunkt i samarbejdet mellem skole og fritid. Vi har hver sit område, men vi har også et fælles 
ansvarsområde, jf. Anders tegning. 

Skolen er en pligt, og i skolen opnår man færdigheder og dermed interesse, der skaber lyst, og det giver frivillighed i 
indsatsen – det bliver frivilligt, at man påtager sig en pligt. 

I fritiden er der tale om en modsat tilgang gennem kultur: Her tager vi udgangspunkt i frivilligheden, der skaber en 
lyst. Gennem interessen kan færdigheder opnås, og med færdighederne forpligter man sig. 

Vi skal finde ud af, hvordan de to elementer bedst kobles i profilen. 

 

Erfaringer med undersøgelsesorienteret, projektbaseret undervisning – 
Lyreskovskolen, Åbenrå Kommune 
v/ skoleleder Jon Venzel Sønderby 

Lyreskovskolen blev fusioneret af tre eksisterende skoler i 2012 på to matrikler. I 2015 flyttede man ind i nye fælles 
bygninger. 

Husk at en profilskole stadig en er folkeskole – den brede skole, folkets skole. Profilskole udadtil skal erstattes af 
profilen indadtil – visionen skal leve.  

Vores rammer giver plads til at mødes på tværs – af klasser, med forældre, med Ældre Sagen osv.  

Vores åbne bibliotek er åben ud over skolens åbningstider. Det fungerer godt og giver ikke de problemer, som nogle 
var bekymrede for tidligere. 



  

Vores rammer giver mulighed for både at arbejde individuelt og i mindre grupper i de nicher, der findes i bygningen i 
alle afdelinger. I alle klasselokaler er der også bygget små nicher, som giver mulighed for at skabe rolige rammer for 
enkelte elever. Der er dermed stor fleksibilitet i bygningen. 

Vi har store klasseværelser med fleksible borde og stole, som understøtter den didaktiske tilgang.  

Vi samarbejder meget på tværs af årgangen, hvilket fx kommer til udtryk i døre mellem klasselokalerne, så man ikke 
skal ud på gangen. Vi planlægger i høj grad skemaet parallelt, sådan at klasserne på samme årgang fx har matematik 
på samme tid, sådan at de i højere grad kan samarbejde på tværs. 

Vores SFO og AKT-rum ligger placeret midt i skolen. 

I udskolingen er der bygget en naturfagsfløj, og her er der meget tværfaglighed, som giver mening i en nysgerrig og 
undersøgende pædagogisk tilgang. 

Nysgerrighed og mening er de store motivationsfaktorer i læreprocesser. Vi har ikke faste faglokaler, fx geografi og 
biologi. I stedet tænker vi fagene i sammenhæng, både i skemalægningen og anvendelsen af rummene. En 
lektionsrække i naturfagene kan måske starte med et fælles oplæg, hvorefter elevgrupper arbejder på hver deres 
element i et større projekt, som ikke er begrænset af konkrete fag, men netop går på tværs. 

Dekorationerne på vægge og i rummene er inspireret af storytelling, sådan at rummenes udsmykning gør det klart, 
hvilke faglokaler der er tale om. 

Naturfagslokalerne ligger over for den lokale kirke, hvilket lægger op til dialog mellem videnskab og religion- 

Et af de vigtigste elementer i at få skolen til at lykkes er at samarbejde på tværs – med forældre, med lærere og 
pædagoger og på tværs af klasser. 

Vi har 650 elever, hvoraf de 55 er i specialcentret. 13.500 m2. 

 

Erfaringer med undersøgelsesorienteret, projektbaseret undervisning – 
Signaturskolen, Esbjerg Kommune 
v/ skoleleder Jette Sylvestersen 

Vi har tre meget forskellige afdelinger i vores distriktskole. 

Den ene afdeling samarbejder med KATA Fonden om Leaps, og oplægget her handler om indholdet, hvor Jons oplæg 
havde fokus på rammerne. 

LEAPS giver mening – og husk på, at vi gør det for børnene. 

LEAPS står for Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med øget vægt på Science. 

Gode læringserfaringer afspejler tit læring i samarbejde, udenfor, eksperimentering og gætteri, virkelighedsnært. 
Pligten og interessen skal gå hånd i hånd, jf. Anders’ oplæg. 



  

Hos os har vi ingen fag i traditionel forstand, ingen faste skemaer, få lærere på årgangene, ingen forberedelse alene, 
ingen klasser og ingen undervisning alene. 

Undervisningen planlægges efter komplekse problemstillinger.  

Der foregår også ”normal” undervisning, fx hv-ord og brøker, men det finder sted i forbindelse med, at færdighederne 
skal bruges. Fx hv-ord til interview og brøker til at forstå fordelinger i et konkret projekt. 

KATA Fonden støtter med uddannelse, ikke med midler. 

Til LEAPS er der udarbejdet en række planlægningsdokumenter, som stilladserer processen med at planlægge – ikke 
for at ”dokumentere”. 

I LEAPS når alle eleverne målet – de deltager i udstillingen, de bidrager i det samlede projekt med det, de kan. Ikke alle 
lærer lige meget og det samme, men alle elever udvikler sig. Og de får en oplevelse af, at de er med. 

Didaktikken er bygget op omkring kick-off, hvor der formuleres en engagerende og kompleks problemstilling. Temaet 
skal være relevant og virkelighedsnært, der skal anvendes og udvikles konkrete materialer, der skal arbejdes og gives 
respons, og der skal præsenteres ved en udstilling. 

Vi arbejder inden for samme rammer som andre skoler – prøver, folkeskoleloven, vejledende timetal osv. Men for at 
nå de beskrevne mål i Fælles Mål, er vi nødt til at tænke rammerne anderledes, som vi gør i LEAPS. 

Vi oplever, at børnene bliver gladere for at gå i skole. Vi lykkes med motivation og stolthed hos både børn og voksne. 
Det giver mening for eleverne og for lærerne. Der er høj faglighed, fordi det er knyttet op på mening og konkrete 
materialer. Eleverne er inddraget, de udvikler sig. Vi har fokus på den rigtige opgave og oplever begejstring hos både 
elever og lærere og pædagoger. Det giver et anderledes elevsyn, fordi voksne og børn undersøger sammen. Vi har et 
godt samarbejde med børnehaverne, sådan at vi får formidlet til dem og forældrene, hvad vi kan tilbyde som skole. 

I LEAPS er vi endnu ikke lykkedes med at få tænkt fritidsdelen ind. 

Vi har traditionelle klasser, fordi vi skal, men i praksis bruger vi sjældent denne konstruktion. 

Eleverne arbejder med klassiske færdigheder som læsning og matematik, men de lærer det i sammenhæng med de 
spørgsmål, de undersøger. Og derfor øges hastigheden i det, de lærer. De får altså almindelig undervisning, men de får 
at vide, hvad de skal bruge den nye viden til. 

Vi har ca. 400 elever, der har tidligere været 1.100. Så vi har god plads. 

Skolen ligger lige mellem et villakvarter og et område, som ryger af og på ghettolisten. Vi er lidt udfordrede i forhold til 
at få tiltrukket alle elever i vores skoledistrikt, særligt elever fra villakvarterne. 

Der ligger en stor kommunikationsopgave til forældrene i forhold til, hvad de enkelte dage kræver, når man arbejder 
med en alternativ struktur end den gængse med fast skema. 
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