


 

 

GODE IDÉER FÅR PLADS I SKOLESKEMAET 

Innovation ruster elever, der som 

voksne gerne vil starte egen virk-

somhed. Men det hjælper også i 

mange andre sammenhænge, at 

man ved, hvordan man udvikler 

nye idéer og får dem sat i søen.  

  

Med folkeskolereformen er der sat 

mange kræfter ind på at give alle 

børn et fagligt løft. De har bl.a. 

fået flere timer i dansk, matema-

tik og fremmedsprog, og de bliver 

tilbudt lektiehjælp og faglig fordy-

belse.  

 

Det betyder dog ikke, at eleverne 

skal sidde med næserne i bøgerne 

hele tiden. Tværtimod. De skal 

have en varieret skoledag, hvor 

de møder mange forskellige må-

der at lære på.  

  

Én af de måder er at arbejde med 

innovation - dvs. evnen til at få 

nye idéer, udvælge de bedste og 

føre dem ud i livet. Det er et vig-

tigt supplement til det skarpe fag-

lige fokus i den nye skoledag, si-

ger skolechef i Slagelse Kommu-

ne, Per Kensø.  

  

Faglighed og helhed 

”Der er mange selvstændige er-

hvervsdrivende i vores kommune, 

og hvis man skal ud og være her-

re i eget hus, er det godt at være 

idéskabende og kunne sætte i 

værk, og det får eleverne nogle 

redskaber til. Samtidig er innova-

tion en arbejdsmetode, der sup-

plerer fag-undervisningen godt – 

især nu med reformen, hvor vi 

kan have en tendens til at fortabe 

os i fag-faglighed fremfor at se på 

helheden,” siger Per Kensø, der 

har arbejdet med innovation i sit 

tidligere job som skoleleder i Ka-

lundborg Kommune. 

  

En styret proces 

”Mange tænker på innovation som 

en meget løs arbejdsform, men 

reelt er det en utrolig systematisk 

og styret proces, hvor idéerne bli-

ver nøje vurderet og udvalgt i 

forhold til den opgave eller det 

problem, man skal løse. Det giver 

eleverne et begrebsapparat, som 

gør, at de kan sætte ord på, hvad 

de laver, og hvad det skal føre til. 

Man skal jo ikke udvikle idéer for 

idéernes skyld. Der skal være et 

formål og en gevinst ved det,” si-

ger Per Kensø,  

  

Innovation i den åbne skole 

Han peger også på, at innovation 

er oplagt at tænke ind i forhold til 

den åbne skole. Det er et begreb, 

der er indført med reformen, og 

som handler om, at folkeskolen 

skal åbne sig mere mod omver-

denen og i højere grad inddrage 

fx foreninger, organisationer og 

erhvervsliv i undervisningen. 

  

”Innovation er en rigtig god ind-

faldsvinkel, når det fx gælder er-

hvervslivet. Man kunne forestille 

sig et samarbejde om afgangspro-

jekterne i 9. klasse. Virksomhe-

derne kunne stille med projekter, 

som afgangseleverne kunne ar-

bejde med, og erhvervslederne 

kunne være med til at bedømme 

opgaverne sammen med lærer-

ne,” siger Per Kensø.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEVTRIVSEL OG FORÆLDRETILFREDSHED BLIVER MÅLT  

Fra 2015 skal alle folkeskoler i Danmark måle elevernes trivsel hvert år, 

så kommuner og skoler kan tage affære, hvis der er brug for det.  

 

Slagelse Kommune har i lang tid taget temperaturen på trivslen hvert 

tredje år, og skruer nu op for indsatsen. Allerede i løbet af dette efterår 

gennemføres der trivselsmålinger ude på skolerne, hvor elever i 1.-10. 

klasse besvarer anonyme, elektroniske spørgeskemaer.  

 

Center for Skole vil også måle, hvor tilfredse forældrene er med deres 

børns skole. I løbet af den nærmeste tid vil alle forældre modtage et link 

på SkoleIntra til et anonymt, elektronisk spørgeskema.  

 

Håbet er, at mange forældre vil deltage i målingen. Blandt besvarelserne 

udtrækker center for Skole en vinder af fire biografbilletter. 



 

 

LILLE ROBOTFYR ÅBNER EN NY VERDEN 

Som den første folkeskole i Dan-

mark og i Europa gav Antvorskov 

Skole den interaktive robot, NAO, 

en plads i klasseværelset. Det har 

været en succes, og skolen un-

derstøtter også på mange andre 

måder undervisningen med brug 

af ny teknologi. 

 

NAO bliver brugt som et under-

visningsværktøj på skolen.  

 

Robotten kan fx stille simple op-

gaver eller øve tabeller med de 

yngre elever, mens de ældste 

primært lærer at programmere 

den.  

 

Indlæringen lettes 

På den måde forbinder NAO un-

dervisningen mellem klassetrine-

ne på Antvorskov Skole, siger 

skoleleder Søren Ranthe: 

 

”Det har gjort et og andet ved til-

gangen til undervisningen. Nogle 

af vores elever, der har indlæ-

ringsvanskeligheder, ligger lige 

pludselig på samme niveau som 

de skrappe 10- og 12-tals piger”.  

Den første NAO kom til skolen i 

2012, og siden er familien blevet 

udvidet til i alt tre robotter.  

 

Teknologien skal omfavnes 

Ifølge skoleleder Søren Ranthe er 

investeringen ”en benhård sats-

ning” på at få eleverne til at om-

favne teknologien i stedet for at 

lade sig afskrække af den:  

 

”Robotten gør det fedt at være 

nørdet og dygtig. Eleverne får 

nogle nye roller, de blomstrer op, 

og de er klædt fantastisk godt på 

til at bevæge sig videre på nogle 

ungdomsuddannelser og videre ud 

i erhvervslivet.” 

 

Hummingbirds og 3D-printere 

”Vi gør langt mere end at arbejde 

med NAO-robotter. Eleverne ar-

bejder også med robotterne 

Hummingbirds, som ligeledes kan 

programmeres. Desuden har vi 

investeret i 5 3D printere, som 

eleverne kan få til at printe hvad 

som helst efter behandling i to 

avancerede programmer på deres 

computere,” siger Søren Ranthe.  

Kinesere er imponerede 

Og eleverne på Antvorskov Skole 

er så erfarne, at de i september 

underviste en kinesisk delegation 

af studerende.  

 

”Kina er et land, vi i Danmark ofte 

er fascinerede og lidt skræmte af, 

men kineserne var tydeligvis im-

ponerede,” siger Søren Ranthe.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

INTERNATIONAL LINJE HAR VIND I SEJLENE 

Eggeslevmagle Skole i Skælskør tilbyder nu for sjette 

år i træk en international linje, hvor omtrent 50 % af 

undervisningstiden foregår på engelsk. Erfaringerne 

har banet vejen for to andre udskolingslinjer, fordi 

det motiverer og udfordrer eleverne. 

 

Højt fagligt niveau. Høj motivation. Glæde og energi i 

skolegangen. Et godt udbytte både fagligt, kulturelt 

og sprogligt. Positive forældre.  

 

Gode resultater i ekstern undersøgelse 

Plusordene flokkes i den eksterne undersøgelse, som 

University College Sjælland for et par år siden gen-

nemførte af Eggeslevmagle Skoles International Lin-

je.  

 

Og situationen har ikke ændret sig siden. Også i år 

har skolen sagt ’Hello!’ til en ny 7. klasse, der skal 

bruge engelsk som arbejdssprog i omtrent halvdelen 

af undervisningstiden. 

”Jeg er stolt af mine engagerede lærere, der nu i en 

årrække har været med til at udvikle og arbejde med 

dette tilbud til områdets elever – et tilbud, der er 

enestående på Vestsjælland,” siger skoleleder John 

Larsen. 

 

Elever skal gøres tosprogede  

Formålet med International Linje er dels gøre de ele-

verne tosprogede i dansk og engelsk, så de bedre 

kan klare sig i et globaliseret samfund - dels at have 

et tilbud til elever, som har brug for større udfordrin-

ger. På baggrund af de gode erfaringer har Egges-

levmagle Skole også etableret en Sciencelinje og en 

Sportslinje. 

 

En skole på forkant med de nyeste tendenser 

Skolen har i årevis været bredt anerkendt for sin ev-

ne til at være på forkant med de nyeste tendenser 

indenfor skoleudvikling, herunder tidlig undervisning 

i fremmedsprog og udskolingslinjer. 

 



 

 

  

XCLASS I SAMARBEJDE MED NORSKE SKOLER 
Hamarregionen nord for Oslo ligner på mange måder 

Slagelse Kommune. Derfor har de to område fundet 

sammen i et projekt, der skal få flere elever til at 

gennemføre en ungdomsuddannelse.  

 

Langt de fleste unge i Slagelse Kommune fortsætter 

på erhvervsskoler eller gymnasier efter folkeskolen, 

men nogle dropper ud igen, eller kommer slet ikke i 

gang med en ungdomsuddannelse. Det indsnævrer 

deres muligheder for at få et selvstændigt voksenliv 

med job, indkomst og muligheden for at gøre dét, de 

drømmer om. 

 

Derfor deltager Slagelse Kommunes 10. klassecen-

ter, Xclass, i et to-årigt EU-projekt (Comenius Regio) 

sammen med kommuner i den norske Hamarregio-

nen. Projektet går ud på at finde undervisningsmo-

deller og -metoder, der kan sikre, at de ældste folke-

skoleelever bliver klædt godt nok på til at kunne 

gennemføre en ungdomsuddannelse.  

 

Motivation og mestring  

”Vi beskæftiger os særligt med to elementer, der ef-

ter vores mening er altafgørende for, at vi kan fange 

de unges interesse. Det ene er ’mestrings-oplevelser’ 

– dvs. at de unge oplever, at de fagligt, socialt og 

personligt kan klare sig i mange forskellige situatio-

ner. Det andet element er motivation, dvs. at de un-

ge har lyst til at deltage og yde noget, fordi det giver 

mening for dem,” forklarer Henning Rasmussen, 

virksomhedsleder af UngSlagelse (Xclass og Ung-

domsskolen). 

 

Lektier og Skypemøder 

Hamarregionen ligner på mange måder Slagelse 

Kommune, og derfor er det oplagt at samarbejde på 

tværs af landegrænser for at udvikle nye metoder og 

indsamle erfaringer.  

I løbet af projektet besøger lærere og ledere fra både 

Slagelse og Hamar hinanden. Deltagerne mødes også 

løbende på Skype for at udveksle erfaringer fra un-

dervisningen, og de giver hinanden ’lektier’ for i form 

af bl.a. pædagogisk faglitteratur.  

 

Arbejdet og resultaterne følges tæt af forsker og lek-

tor Ulla Højmark Jensen fra Aalborg Universitet.  

Hun hjælper også med at planlægge to konferencer i 

Hamar og Slagelse til foråret, hvor projektet slutter 

med udgivelsen af en guide med erfaringer og anbe-

falinger fra arbejdet.  

 

Projektet matcher reformen  

”Projektet passer som fod i hose med folkeskolere-

formen, der jo i bund og grund handler om at gøre 

eleverne parate til at gennemføre en ungdomsud-

dannelse, så vi kan nå regeringens mål om, at 95 % 

af en ungdomsårgang får en kompetencegivende ud-

dannelse”, siger Henning Rasmussen. 

 

Han håber, at samarbejdet med de norske kommu-

ner kan bruges som afsæt for et videre samarbejde 

med de norske kommuner - for eksempel om ud-

veksling af elever.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

SÆRLIGE TILBUD TIL TALENTFULDE ELEVER 
Hvad er et talent? Hvordan spotter man det? Og 

hvordan skal talentudviklingen organiseres?  

 

Det er nogle af de spørgsmål, som Uddannelsesud-

valget i Slagelse Kommune vil have besvaret i en 

strategi, der skal vedtages til december.  

 

Udvalget har i lang tid været optaget af talentudvik-

ling i folkeskolen og har for nylig besluttet at bakke 

op om at oprette klasser for eliteidrætsudøvere. For-

slaget afventer Byrådets endelige vedtagelse. 

 

Men politikerne ønsker også tilbud for elever med ta-

lenter på andre områder – fx musik, billedkunst eller 

fag som dansk, engelsk, matematik og fysik – og det 

skal strategien bane vejen for. 

 

Penge øremærket til talenter 

Planen er, at talentfulde elever i Slagelse Kommune 

allerede efter næste sommerferie får tilbud, der er 

målrettet deres evner og niveau. Fra 2015 har kom-

munen afsat 1 mio. kroner årligt til talentudvikling. 
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