
9. klasser slyngede 250 toasts 
over disken til hele skolen
Elever fra 9. klasse på Læssøesgades Skole har skubbet liv i 
madvognen Kog og Kør. I en hel uge i september brugte de 
25 minutter og spisefrikvarterene hver dag på at slynge toast 
ud til de andre elever og lærere på skolen: ”Der er i den grad 
også noget socialt i det.” 

I ugerne op til havde eleverne gennem valgfaget Innovati-
on med lærer Line Gissel forberedt sig med både økono-
mi, PR og madlavning ud fra undervisningsmaterialet Kog 
og Kør fra Kend Din Mad. 

”Der er mange processer i det. Der er nogle, der er runne-
re, nogle der står for at sælge billetter og andre har været 
PR-ansvarlige. Der er for eksempel blevet lavet plakater, 
der nu hænger rundt på skolen,” fortæller Line Gissel.

Eleverne kom med i forberedelserne og gennem undervis-
ningsmaterialet frem til, at de gerne ville lave to forskellige 
slags toasts, en med kylling og en vegetar, som de ville 
sælge i vognen. 

Stor betydning for elever, der ikke helt ved, hvad de skal lave 
Ugens sidste toastdag, fredag middag, var fyldt med 
solskin, musik og godt humør. Vognen fik bundet en sløjfe 
på ugen og skabt en hyggelig lomme i skolegården, hvor 
andre elever kunne komme og hænge ud. 

”9. klasserne synes det er megafedt i forhold til at tage 
ansvar og få den rolle og alle de andre synes jo det er vildt 
fedt, at der er det her at gå hen til - det giver stor hygge her 
i skolegården,” uddyber Line Gissel. 

Hun fortæller, at det også gælder for de elever, der måske 
ikke altid lige ved, hvad de skal lave i frikvarterne.  

Line Gissel har efterfølgende fået positiv feedback og 
bemærkninger fra eleverne, der allerede nu efterspørger at 
køre forløbet en gang til. 

”Der er flere der har efterspurgt om vi ikke kunne gøre det 
noget mere - det synes de kunne være fedt. Der er jo i den 
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grad også noget socialt i det på tværs af alle klassetrin - 
og især har det været sjovt at se 9. klasserne servicere de 
andre elever. Det synes jeg faktisk fungerede ret godt, som 
et socialt projekt,” fortæller Line Gissel. 

Det handler ikke kun om at lave mad, men at være med fra 
idé til resultat 
For Line er det tydeligt, hvad eleverne tager med sig fra 
forløbet. Det er nemlig ikke bare det at lave toast – men 
nærmere en helhedsforståelse for alle de ting, man skal 
tænke på, når man skal starte en virksomhed og være ung 
iværksætter. 

”Det er ikke bare det at få en god idé – men man skal hele 
vejen rundt. Det gælder også når man går to skridt frem 
og så tre tilbage. For at det hele skal spille, skal man virke-
lig have tænkt på mange detaljer - det tror jeg at de lærte 
rigtig meget af, fordi de var med helt fra at vi fik en idé og 
til at vi udførte det,” fortæller Line Gissel. 

Line Gissel afviser ikke at de sagtens kunne finde på at 
køre forløbet igen til foråret. 

Vognen ’Kog og Kør’ er med til at skabe 
sammenhold på tværs af årgangene. Har 
du lyst til at gøre det samme?

For 500 kr kan du leje vognen i op til fire 
uger.

 ▸ Læs mere her og book vognen ’Kog og Kør’ 
allerede i dag!

 ▸ For yderligere information, find alle undervis-
ningsforløb på DetViGoer.dk
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