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Innovation i Folkeskolen håber, at I alle har haft en god og velfortjent sommerferie.
Skoleåret 2013/2014 er projekt Innovation i Folkeskolens sidste skoleår. Dette betyder også,
at projektet er blevet midtvejsevalueret af Rambøll Management. Evalueringen kan du læse
mere om i dette nyhedsbrev.
Nye skoler, kommuner og eksterne samarbejdspartnere har meldt sig og vi kan allerede nu
se, at det bliver et spændende og meget travlt skoleår. Et af samarbejdsprojekterne er især
interessant – nemlig projektets samarbejde med læreruddannelsen. Dette samarbejde
fortælles der også om i nyhedsbrevet.
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Innovativ evaluering
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Et eksempel fra Uhre Friskole, Ikast-Brande Kommune
På Uhre Friskole ved Brande har man efterhånden arbejdet med entreprenørskab og
innovation i mange år. Faktisk er skolen en af de mest erfarne på innovationsområdet i det
midtjyske uddannelseslandskab. I forbindelse med projektet Innovation i Folkeskolen har
Uhre Friskole afprøvet ”Læringsstregen”, der er en didaktisk model til evaluering af
entreprenante undervisningsforløb. Modellen har som formål at vise, hvor og hvordan
fagligheden kommer i spil, når der arbejdes med entreprenørskab i undervisningen.
Modellen er blevet brugt i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen.
Erfaringerne fra Uhre Friskole peger på, at modellen har været et godt værktøj til at
synliggøre elevernes viden og hvordan de efterfølgende fik sat deres viden i spil i
entreprenante læringsforløb. Eksempelvis brugte 0. klasse modellen i et
undervisningsforløb, hvor de arbejdede sammen med Ikast Brande Kommune om at
udvikle nye lege. I stedet for at skrive på modellen påklistrede eleverne billeder, som
visualiserede deres ideer og tanker i forbindelse med forløbet. På denne vis blev elevernes
læring mere synlig.
Se et videoklip om modellen og dens brug her.
Du kan få mere viden om modellen i Center for Undervisningsmidlers kommende
temanummer af Reflex, hvor modellen uddybes gennem en artikel og filmklip.
Modellen findes også beskrevet på projektets hjemmeside www.piif.dk
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Innovativ undervisning virker!
Projekt Innovation i Folkeskolen er blevet midtvejsevalueret af Rambøll Management.
Rapporten stiller skarpt på, hvor og hvordan innovation i undervisningen virker, og giver
samtidig gode anbefalinger til, hvordan man kan implementere indsatsen yderligere.
Du kan læse rapporten her.
Her er et nogle udsagn fra rapporten:
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Innovativ undervisning giver mere motiverede elever
En lærer har implementeret den innovative didaktik i sin undervisning i 9. klasse (i dansk og
engelsk), og eleverne har tydeligt kunnet mærke, at undervisningen har ændret sig. Eleverne
forklarer, at de er blevet mere motiverede og bevidste om det, de laver i skolen, og kan bedre
argumentere og finde frem til en løsning gennem fælles diskussion. En elev forklarer, at man
bliver aktiveret og derfor ikke går på Facebook o. lign., og at man får følelsen af frikvarter, mens
man lærer. Eleverne forklarer, at de lærer at tænke ud af boksen og at være mere kreative.
Eksempel på virksomhedernes vurdering af elevernes entreprenante kompetencer
"Altså ved, at de [eleverne] arbejder med det, så styrker det deres kompetencer."
"Faktisk har vi sat deres hjerneceller i sving – de har f.eks. lavet en børnebog på 20 sider i 100
eksemplarer, der blev delt rundt i byen. Bare sådan nogle ting viser jo, at de tænker ud af
boksen". "Det har jo måske åbnet nogle døre til deres verden om, hvad der rør sig rundt om
dem, og hvad det er for nogle problemstillinger, de kan stå i."
Lærer fortæller om innovationscamp
”Som medarbejder får man en oplevelse af, at det er spændende, børnene er engagerede, og
man får en motivation, som man kan savne lidt til hverdag. Vi så nogle sprudlende unger – og fik
en masse nye ideer til, hvordan vi kan arbejde med en masse forskellige emner. Alle kunne
bruge noget af det, vi så. Som medarbejder var det rigtig godt."
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Samarbejde på kryds og tværs
Skoleåret 2013/2014 byder på en masse nye samarbejder på kryds og tværs i projektet. Der er
etableret formelle samarbejder med læreruddannelserne i Nr. Nissum, Silkeborg og Aarhus samt
Fonden for Entreprenørskab-Young Enterprise.
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Facilitatorer
Samarbejdet med læreruddannelserne tager sit udspring i, at der skal uddannes et korps af
lærerstuderende, som kan facilitere innovative og entreprenante processer i folkeskolen. Derfor skal
mange af de studerende med ud som facilitatorer på projektets mange innovationscamps det
kommende skoleår. Den konkrete samarbejdspartner er Studenterhusene VIDEA, der er en del af
læreruddannelserne i VIA. Du kan læse mere om VIDEA her.
Vi ser meget frem til samarbejdet, som forhåbentligt kan styrke de lærerstuderendes kompetencer
indenfor det innovative felt og samtidig give dem hands-on erfaring med at arbejde innovativt i
praksis.
Edison i Region Midt
I samarbejde med Fonden for Entreprenørskab-Young Enterprise afholdes ideudviklingskonkurrencen
Edison for 6. og 7. klassetrin. På baggrund af en bestemt opgave, skal eleverne komme med
innovative løsningsforslag. Forløbet er struktureret sådan, at først sendes lærerne på en Edisonlærercamp, hvor de på egen krop prøver den kreative proces og stifter bekendtskab med
Edisonkonceptet. Dernæst afholder lærerne selv et Edisonforløb på egen skole. Slutteligt er der
mulighed for at deltage i landsfinalen i Edison, der afholdes ved den årlige Danish Entrepreneurship
Award i Fredericia d. 21. november 2013. Læs mere om begivenheden her.
Der afholdes lokale Edisonforløb både i Viborg Kommune og Aarhus Kommune med deltagelse af over
50 lærere fordelt på 10 skoler.
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Afholdte aktiviteter
Nedenstående er eksempler på forskellige afviklede aktiviteter i projektet. Find flere aktiviteter,
inspiration og nyheder her.
Innovationskursus i Skive Kommune
I forbindelse med Skive Kommunes store projekt ”Rent Liv” deltog alle kommunens lærere i et
tredages kursus med innovation som overskrift. Vi bidrog med to workshops omkring innovativ
evaluering.
Hedensted Kommune
På Tørring Skole introducerede vi til innovativ didaktik med fokus på at arbejde innovativt med
LP-modellen ved brug af læremidlerne Dialoogle og Det Røde Hav og de Fire Fokusøer.
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Lindved Skole fik også en introduktion til innovativ didaktik. Her blev der udover en masse
undervisningsmaterialer også præsenteret nogle konkrete undervisningsforløb, hvor der blev
arbejdet med innovation og entreprenørskab.
Mobil Lab #3
I samarbejde med Insero-fonden i Horsens blev der afholdt et lærerkursus i innovation i en
specialudviklet lastbil, som skolerne kan låne, hvis man vil arbejde med innovation i sin
undervisning. Du kan læse mere om Mobil Lab#3 her.
Kursus i Den Kreative Platform
På Vinding Skole i Herning fik skolens ansatte et kursus i, hvordan man kan lave læringsmiljøer,
som stimulerer elevernes kreativitet igennem metoden Den Kreative Platform. Den Kreative
Platform er en forskningsbaseret metode til kreativ nytænkning, som er udviklet på Aalborg
Universitet. Metoden beskrives i denne gratis bog.

