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Et lille påskeæg
Innovation i Folkeskolen håber, at I alle har haft en god påske. Det er jo desværre ikke alle,
som kan komme på arbejde i dag grundet lockout. Så vi håber, at der snart findes en løsning
på konflikten.
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Til næste skoleår har projekt Innovation i Folkeskolen sørget for, at både lærere og ledere
på deltagende skoler får mulighed for at komme på kurser i innovation.
Ledelse og det anderledes mulige
25 ledere får muligheden for at komme på kurset ”Ledelse og det anderledes mulige”.
Kursets indhold, form og proces er sammensat med det formål; at man som leder får
mulighed for at videreudvikle din skoles innovative og entreprenante potentiale.
Udgangspunktet for kurset forankres i den eksisterende ledelse og skolepraksis og der
arbejdes med en udviklingslogik hvor der gennem opbygning af innovative og
entreprenante ledelseskompetencer, skabes fornyelse gennem kvalificerede og
forandrende handlinger i egen praksis. Kurset kan tilkøbes vejledning og eksamen, så det
tæller for et 5 ECTS-modul på diplom i ledelse.
Pioneruddannelsen
På lærersiden får 50 lærere mulighed for at deltage på ”Pioneruddannelsen”. De 50 lærere
fordeles på to hold. Pioneruddannelsen uddanner pionerguider, der kan forankre den
innovative undervisning på egen uddannelsesinstitution. Uddannelsens omdrejningspunkt
er aktiv involvering af daglig praksis i form af action-learning-forløb. Den uddannede
pionerguide er således klædt på til at udvikle og gennemføre innovative undervisningsforløb
og skabe rammer for innovation i en bredere kontekst.
Der er stor interesse for kurserne, så hvis man gerne vil skrives op til et af ovenstående
kurser, bedes man henvende sig til projektleder Rune Schou på ruos@viauc.dk
Fordelingen af pladser er gået i gang!
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Innovation i ”skyen”
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Et eksempel på en innovationscamp.
Som noget nyt blev der kørt en innovationscamp via skoleblog.dk. Eleverne i 7. klasse på Søndre Skole var således opdelt i
”grupperum” på bloggen, hvor også skovirksomheden OLLO var repræsenteret og gav feedback på elevernes ideer i løbet af
campen. OLLO laver parkoursko og ville have elevernes kreative ideer til, hvordan man kunne markedsføre sig via de sociale
medier. Det specielle ved OLLO er, at virksomheden udelukkende bruger de sociale medier til markedsføring. Derfor fik
eleverne først en grundig introduktion til, hvordan man kan bruge blogs til at arbejde kreativt og innovativt på tværs af tid
og sted. Hele innovationscampen foregik således i ”skyen”. Processen blev naturligvis suppleret med øvelser og energizers,
som tvang eleverne til at ”handle” på bestemte måder og dermed bryde vante tankemønstre.
De faglige mål med campen var blandt andre, at eleverne skulle prøve kræfter med undervisning og idegenerering i ”skyen”.
Det var også hensigten at bruge bloggen som en form for logbog over forløbet, så eleverne hele tiden kunne gå tilbage og
se, hvilke ideer og diskussioner de havde haft i løbet af campen.
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Ny projektpartner
Innovationscamps
Der bliver afholdt mange innovationscamps rundt omkring på
skolerne i regionen lige for tiden. Her er nogle eksempler:
Vestre Skole, Silkeborg
Opgavestiller Farstad Optik, 50 elever
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Bøgeskovskolen, Bjerringbro
Opgavestiller Grundfos, 50 elever
Vestervangskolen, Herning
Opgavestiller VisionBroderi, 44 elever
Østre Skole Struer
Opgavestiller Struer Kommune, 85 elever
Læs uddybende om ovenstående camps og flere under
”seneste nyt” på www.piif.dk

Vi byder velkommen til Hedensted Kommune, som fra
næste år er projektpartner i Innovation i Folkeskolen. Nu
tæller projektet 12 kommuner og en friskole, som alle
arbejder med at sætte innovation og entreprenørskab på
dagsordenen på skolerne. Følgende er projektpartnere:
Aarhus Kommune
Hedensted Kommune
Herning Kommune
Holstebro Kommune
Horsens Kommune
Norddjurs Kommune
Randers Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Silkeborg Kommune
Skive Kommune
Struer Kommune
Uhre Friskole
Viborg Kommune
En detaljeret oversigt over deltagende skoler kan ses her.

