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Vi vil i projektet gerne takke alle for et godt samarbejde
og bruge årets sidste nyhedsbrev til at berette om årets
sidste nyheder.
I ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår!

Sammen er vi stærkere
I projektet deltager nu 46 skoler fordelt på 11
kommuner. Alle skoler arbejder på hver sin måde med
kreativitet, innovation og entreprenørskab i
undervisningen. Fælles for alle skoler er, at man
arbejder målrettet med at implementere innovation
som en naturlig del af den daglige skoledag.
Fra næste skoleår har indtil videre to yderligere
kommuner tilkendegivet deres deltagelse i projektet. Vi
ser meget frem til at byde endnu flere skoler velkomne!

Da Innovation i Folkeskolen er finansielt støttet af Region Midt og EU´s
Socialfond, skal der udarbejdes en evalueringsrapport.
Som operatør på denne opgave er Rambøll Management valgt.
Evalueringen er netop igangsat og skal fungere som et supplerende
projektstyringsværktøj. Grunden hertil er, at man på denne måde
aktivt kan bruge erfaringerne i projektet til at forbedre og
implementere fremtidige aktiviteter og målrette dem skolerne, så de
får det optimale ud af deres deltagelse i projektet. Evalueringen ledes
af Line Gustafsson, som er specialist indenfor det uddannelsespolitiske
område, hvor hun blandt andet har skrevet ph.d. afhandling om
evalueringspolitik i folkeskolen i Danmark og Sverige.
Vi ser meget frem til evalueringsforløbet.
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Hårup Skole, Aarhus
Workshop i KIE-modellen med udgangspunkt i, hvordan
man kan arbejde med innovation i undervisningen og i
egen organisation.

Aktiviteter
For at give et lille indtryk af, hvad der rører sig af innovative
tiltag på regionens folkeskoler, er her en lille liste over nogle af
aktiviteterne, som projektet har været en del af:
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Vestre Skole, Silkeborg
Workshop omkring hvordan man med udgangspunkt i it og
blogs kan arbejde med idegenerering, ideudvikling og
entreprenørskab.
Skolen på job, Viborg
Grundfos dannede ramme om et 12 timers kursus i
entreprenørskab for Viborg Kommunes skoler. Målet med
dagen var også at vise, hvordan skolerne kunne samarbejde
med virksomheder i entreprenante undervisningsforløb.
Gimsing Skole, Struer
Kursus i LEGO Build To Express hvor Gimsing Skoles ansatte
skulle prøve kræfter med at formidle komplekse budskaber ved
at bygge legomodeller.

Fredriks Skole, Viborg
Daglig Brugsen ville have 9. klasses ideer til, hvordan man
kunne profilere produktlinjen ”Savannah”. Eleverne
udviklede mange gode ideer i innovationscampen og har
tillige fået sponsormidler af Daglig Brugsen til at realisere
nogle af ideerne.
Skave Skole, Holstebro
Introduktion til undervisningsmaterialer og pædagogiske
metoder, der fokuserer på innovativ og entreprenant
undervisning.
I det næste halve skoleår afvikler mange skoler
innovationscamps i samarbejde med virksomheder.
Der er blandt andet planlagt en naturfaglig
innovationscamp på Katrinebjergskolen i Aarhus, hvor
eleverne skal arbejde med emnet kræft i samarbejde med
en forsker fra Aarhus Universitet.
På Ringkøbing Skole skal eleverne hjælpe Real Dania med
at udvikle et stort boligområde og på Vorrevangskolen i
Aarhus skal ca. 100 elever fra overbygningen komme med
ideer til, hvordan Aarhus Fremad Fodboldklub kan
tiltrække flere tilskuere.
Det bliver med andre ord et meget begivenhedsrigt halvår!
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Inspiration til skolevirksomhedssamarbejde
Der foregår mange spændende tiltag rundt omkring i landet i relation til
skole-virksomhedssamarbejder. Vi forsøger at samle så mange
inspirationskilder som muligt, så alle kan få gavn af de mange gode erfaringer,
der er gjort på området. På projektets hjemmeside www.piif.dk kan du
løbende finde inspiration til, hvordan man kan lave undervisningsforløb i
samarbejde med virksomheder, organisationer og foreninger fra
lokalområdet. Har du eller din skole selv nogle gode eksempler på et skolevirksomhedsforløb, som du vil dele med andre, så kontakt os gerne, da vi så
kan lægge materialet på hjemmesiden. Indtil videre kan du på hjemmesiden
finde eksempler fra Herning-, Ikast-Brande-, Viborg- og Frederikssund
kommuner. Derudover er der inspirationsmateriale fra Naturvidenskabernes
Hus i Bjerringbro.

