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GRAM

15:00 - 15:45
// VELKOMST VED KATJA VILTOFT

- Tankerne bag salonen

JJW
// SKOLEBOGEN

 - JJW´s erfaringer med at bygge skole

// VISIONSPROJEKT UDFLYTTERSKOLEN

 - præsentation projekt

15.45 - 17:00 
3x INDLÆG 

// KAREN LETH

- tidl. skoleleder katrinedalsskolen

FORTÆLLING FRA VIRKELIGHEDEN

// KASPER KJELDGAARD STOLTZ

- Indehaver “Rummets Sprog”

UDENLANDSKE TENDENSER

// PER SCULZE

- programchef Realdania 

SKOLE+  KAMPAGNEN

// DEBAT 

- med moderator
 

FORFRISKNING 
- mulighed for at fortsætte 

diskussionerne over en let forfriskning

- udstilling og klip fra aktuelle JJW 

skoleprojekter

Sted: JJW arkitekter Finsensvej 78

Tilmelding senest 10.november 

mail:  skolesalon@jjw.dk

“Vores arkitektursyn tager afsæt i JJW’s grundlæggende 

værdier; respekten for og kærligheden til de mennesker og 

det samfund, vi lever i.”

SKOLESALON
Hvad vil det sige at bygge en skole? 

Vi vil bruge salonen til at vidensdele og udveksle erfaringer 

samt debattere visioner for fremtidens skoleudvikling.

SKOLEBOGEN - EN UDGIVELSE
JJW´S ERFARINGER MED AT BYGGE EN SKOLE
”En skole er et møde mellem faglig læring og social udvikling. 

Begge dele er vigtige, og læring udvikler sig bedst i velfunger-

ende sociale rammer. Arkitekturen skal medvirke aktivt til at 

eleverne får mulighed for at iagttage, mødes og konfronteres 

med hinanden på alle niveauer.”

VISIONSPROJEKT UDFLYTTERSKOLEN
Visionen er at udfordre pladsmanglen på skolerne. 

Hvad hvis klasserummet eller faglokalet rykkede ud i na-

turen?

ARKITEKTUR I ØJENHØJDE
JJW ARKITEKTER

RUNDVISNING 
KATRINEDALS SKOLE
13:30 - 14:30 • 40 PLADSER  
SEPERAT TILMELDING FØRST TIL MØLLE 
//RUNDVISNING V. TINE NIELSEN, ARKITEKT JJW

TILMELDING 10.NOVEMBER TIL MAIL:

 SKOLESALON@JJW.DK

KLIK IND PÅ WWW.JJW.DK OG 
LÆS MERE OM ARRANGEMENTET 



FORTÆLLING FRA VIRKELIGHEDEN

“STÆRKE IDEER  GIVER STÆRKE RUM”
Karen har været skoleinspektør på Katrinedalsskolen 

helt fra de første tanker og planer om udvidelsen og frem 

til indvielsen af det færdige byggeri her i 2017. 

Hun er den ildsjæl, der er gået foran, har “skubbet” til 

lærerne, samlet ideerne og fastholdt retning for de pæda-

gogiske principper i skolens udvikling og byggeprojektets 

fremdrift.

Visionen var at skabe en udskoling med et “unge-miljø”, 

der kan fastholde eleverne ved at tilbyde et fagligt og 

socialt stærkt mijlø.

Resultatet er en bygning hvor du mødes af en “værk-

stedsstemning”, en bygning med mange størrelser af rum 

med hver deres karakter og plads til forskellighed. 

Karen vil fortælle om hvilke stærke ideer der skal til -  for 

at skabe stærke rum,

samt hvordan visionen møder virkeligheden på Katri-

nedal.

KAREN LETH
KATRINEDALSSKOLEN

KASPER STOLTZ 
“RUMMETS SPROG”

PER SCHULZE
REALDANIA
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værste fald slet ingen erfaring har med kompliceret software, eller kun har 
arbejdet med ”didaktiseret software”, hvor brugerfladen og funktionerne er 
forsimplet. Og der slog det mig – selvfølgelig! For ligesom børn har lette-
re og hurtigere ved at lære nye sprog end voksne, så er det da netop, når 
deres hjerner er plastiske, at de har de bedste forudsætninger for at lære at 
bruge og forstå komplicerede programmer. Det kræver selvfølgelig, at der 
er voksenpersoner på skolen, der er eksperter i at bruge disse programmer. 
Men dem var der også flere af; mange af dem kom fra en baggrund i det 
private erhvervsliv eller arbejdede halv tid på skolen og halv tid i en virk-
somhed eller på et universitet. 

Hvorfor bruge penge på skole it, når bedre alternativer er gratis? 
I det hele taget blev det klart, at på High Tech High var al den software-tek-
nologi, elever og lærere brugte, den samme som alle andre i verden bruger. 
Så i stedet for at have noget, der svarede til Skoleintra, brugte de Google 
Doc og forskellige apps til fildelinger, organisation og sparring. Den digitale  
kommunikation lærere i mellem og mellem elever og lærere foregik via 
Gmail og lukkede Facebookgrupper. Instagram og Pinterest blev brugt til 
indsamling og dokumentation af billeder og illustrationer til de forskellige 
projekter, og elevernes digitale porteføjler var lavet i Wordpress eller  
Squarespace. For hvorfor indkøbe dyre IT-løsninger, når det hele ligger frit 
tilgængeligt på nettet? Og det endda programmer der er designet af nogle 
af verdens dygtigste programmører, og fungerer derfor langt bedre end 
noget IT-system designet specifikt til skoler - både hvad angår driftsikker-
hed såvel som brugerinterface og æstetik. Men det forudsætter, at hele 
skolens areal er dækket af et massivt og stærkt wifi-netværk. Nøgleordet 
her er adgang, stabilitet og båndbredde. Fremtidens teknologier kan se helt 
anderledes ud, end de gør i dag, men hvad der med sikkerhed ikke ændrer 
sig, er behovet for at være online og trådløst koblet til nettet i en stærk og 
stabil forbindelse, der ikke bryder sammen og går ned i tide og utide. 
 
Senere gik vi udenfor. Jeg tror, der var pause, om end det aldrig var helt til 
at vide, da der ikke var nogen klokke på skolerne. Som skolechefen Melissa 
Davis sagde, da jeg spurgte hende omkring netop det: ”we don’t have work 
bells… that would be a factory. It’s amazing when you let the human loose in 
the world, they manage themselves quite effectively”.  
Sandt; Tillid avler ansvar.  
 

Elevdrevne interessefællesskaber 
En summende lyd over mit hoved fik mig til at kigge op. Dér hang en drone 
frit flyvende i luften. I samme øjeblik kom en meget stor fjernstyret bil drøn- 
ende lige forbi mig. Jeg fik øje på tre teenagedrenge der stod længere henne 
med deres fjernbetjeninger, mens deres biler fløj rundt mellem benene på os 
andre. En af drengene sad på jorden og nørklede med at montere et GoPro 
kamera på bilens tag. De skulle lave en film af et racerløb med bilerne, som 
senere skulle lægges ud på deres Youtubekanal, med et lydspor af rigtige 
formel-1 biler, underlægningsmusik og et kommentarspor. Filmen skulle de 
klippe sammen i skolens lydstudie. De tre drenge var medlemmer af skolens 
’RC club’. De forklarede mig, at man i udskolingen kan starte små elevdrevne 

“We don’t have workbells... 
that would be a factory. It’s  

amazing when you let the human 
loose in the world, they manage 
themselves quite effectively ”

— Melissa Davis, School Director at Chula Vista, HTH

“We use projects to frame our 
learning in any given area. As 

part of the process, we ask 
questions.”

— Melissa Davis, School Director at Chula Vista, HTH

klubber, hvor man mødes efter endt undervisning. En anden gruppe elever 
havde en filosofi-klub hvor de læste filosofiske værker og diskuterede etik  
og moral, en tredje byggede droner i en ”robotics-klub”, en fjerde lavede film, 
en femte havde en musik-klub, osv. Fælles var, at når en gruppe af elever  
ansøgte om at etablere en bestemt interesseklub, og såfremt den blev 
godkendt af lærerne, stillede skolen i et aftalt omfang lokaler og materialer 
til rådighed, samt faciliterede kontakter til professionelle ressourcepersoner i 
samfundet, der kunne hjælpe eller inspirere eleverne, hvis de havde brug for 
det. Således havde filosofigruppen kontakt til en lektor i filosofi på universitet, 
som de kunne invitere ind og mødes med. Grupperne mødtes, når den obliga-
toriske undervisning var ovre, og blev ofte på skolen efter skoletid for at dyrke 
deres fælles interesse. Kravet var blot, at de skulle formulere en ansøgning og 
en række vedtægter, samt at de én gang om året skulle dokumentere deres 
arbejde og holde en fremvisning for resten af skolen i form af et show, en film, 
en udstilling, etc. Således blev dette frivillige arbejde, drevet af nysgerrighed, 
egeninteresse og leg, til en værdifuld og kvalificeret læringsressource og 
bidrog således til elevernes faglige såvel som sociale udvikling. Det var virke- 
lig autentisk, elevcentreret, differentieret og meningsfuldt, og det slog mig, 
at i diskussionen om hvordan vi etablerer og definerer ”understøttende og 
differenteriet undervisning” i Danmark, synes disse klubber at være et yderst 
originalt og meningsfuldt bidrag.  
 
Eleven som mentor  
På den anden side af skolegården stod nogle store garageporte åbne ind til 
et værksted fyldt med maskiner og værktøj. En gruppe elever stod udenfor
porten og savede med en stiksav på to bomme, og indenfor var en større
gruppe elever i fuld gang med at bygge, mens andre lagde materiale i en  

© 2016 [RUMMETS SPROG]

Det ovale rum var her hvor eleverne hver onsdag mødtes med deres mentorer i grupper på 
12-15. ”Socratic seminars” blev de kaldt, og fungerede som en del af skolens evauleringskultur, 
hvor de diskuterede forskellige sociale, personlige eller faglige emner. 

© 2016 [RUMMETS SPROG]

De store fællesrum var kendetegnet ved deres høje grad af transparens. Ikke kun gav det 
et fantastisk lys, men det gjorde også, at eleverne fik følelsen af, at de var en del af et større 
fællesskab. Andre steder på skolen var graden af transparens lavere. Særligt i områder hvor 
dei områder der havde til hensigt at rammesætte fordybelsesarbejde. 

I et af skolens FabLabs er en ’Master-Maker’ ved at instruere en af sine medstuderende i 
brugen af båndsaven. 

© 2016 [RUMMETS SPROG]
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Begrebet STEM blev første gang brugt i 1997 af den amerikanske pro-
fessor i mikrobiologi Rita Colwell, der på daværende tidspunkt bestred 
posten som leder af NSF, United States National Science Foundation. 
Begrebet er således opstået ud af den amerikanske forskerverden i  
den naturvidenskabelig afdeling af den akademiske verden. Men siden 
begrebet første gang blev introduceret, har ophavsinstitutionen NSF 
udvidet begrebet i erkendelsen af, at et ensidigt fokus på naturviden-
skab og teknologi ikke var fyldestgørende i forhold til indholdsbestem-
melser for fremtidens uddannelsesinstitutioner. Heraf kommer A’et i 
overskriften STEM+A - A for Arts. Således definerer NSF i dag STEM 
som også indeholdende fagene, kemi, computer og informationstekno-
logi, ingeniørkunst, geosciences, life sciences (humaniora), fysik, astro-
nomi, samt socialvidenskaberne sociologi, psykologi og antropologi. 

Det er tydeligt, at begrebet STEM derfor ikke kan overføres direkte  
til en dansk grundskolekontekst, da mange af de ovenstående fag slet 
ikke eksisterer i den danske folkeskole, som den ser ud nu. Det er dog 
ikke ensbetydende med, at STEM ikke kan tages i anvendelse som 
et værdifuldt læringskoncept. Helt konkret handler STEM om at gøre 
matematik og videnskaben anvendelig for eleverne og lære dem at 
applicere fx matematikkens regler og love i håndteringen af forskellige 
problematikker og idéer, som eleverne møder og har. Vi må tage mate-
matikken ud af lærebogens regnestykker og gøre den anvendelig for 
eleverne i design-processer og samskabelse. 
 
Men det essentielle i STEM er i lige så høj grad en særlig måde at 
arbejde og gå til stoffet på, som det er en specifik fagrække. Det mest 
grundlæggende ved STEM er, at undervisningen gør udpræget brug af 
digitale teknologier, udvikler elevernes evne til at arbejde efter viden-
skabens metoder, og har for øje at gøre eleverne parate til et jobmarked, 
hvor der er hårdt brug for personer der kan arbejde på tværs af fag- 
discipliner, er omstillingsparate, samarbejdsvillige, entreprenante og  
har et stort kendskab til mange forskellige digitale teknologier.
 
STEM repræsenterer derfor et paradigmeskift fra traditionel uddannel-
sespolitik baseret på standardiserede testresultater, til et moderne ideal 
der skatter processen lige så højt som resultatet. Essensen af STEM 
er at lade eleverne lave fejl, efterprøve et utal af idéer, lytte og lade sig 
inspirere af andres erfaringer og meninger, og tilegne sig en viden der 
kan appliceres og tages i anvendelse i det virkelige liv, i modsætning til 
kun at kunne anvendes til en eksamen. (Cameron, 2016)
 
Dette perspektiv bakkes op af World Economics Forum, der i forsk-
ningsrapporten ”The human capital report 2016” fastslår, at;  
”Current education are disconnected from the skills needed to  
function in today’s labour markets. While current education systems 
seek to develop cognitive skills, non-cognitive skills that relate to a  
indvidual’s capacity to collaborate, innovate, self-direct and problem- 
sovel are increasingly important” (WEF, 2016). 

2 Kompetencemål

STEM+A
Læringshuset i Nærheden vil være en skole med 
en projektbaseret, teknologisk og naturvidenskabe- 
lig profil, med et af sine afsæt i læringskonceptet 
STEM. STEM er et akronym; en forkortelse for fag-
ene ”Science, Technology, Engeneering og Math”. 
Men da dette ikke er officielle fag i det danske 
skolesystem på nær matematik, er det nødvendigt, 
for at kunne overføre det til en dansk uddannelses-
kontekst, at nå nærmere ind til en definition som 
kan agere designkompas for skabelsen af Lærings-
huset i Nærheden. Rapporten fortager ligeledes et opgør i betragtningen om, at humanviden-

skaberne er adskilte fra naturvidenskaberne : ”knowledge of traditional arts 
and humanities subjects is highly relevant to this, making obsolete past 
notions of a dichotomy between humanities and sciences.” (Ibid)
Essensen af STEM er således mere en epistemologi og en metode, end  
det er principper for et bestemt fagligt indhold og en særlig fagrække. Et 
nyt mindset og en særlig tilgang til at arbejdet med stoffet. I et STEM  
perspektiv må alle fag derfor betragtes som forbunde og lige vigtige, i 
sigtet på at danne eleverne til det 21. Århundrede. 

“There is a growing gap between 
what the current school system  
is teaching and testing, and the 
skills students need for careers, 

college and citizenship in the 
twenty-first century. ”

— Wagner, T (2012). Creating innovators

UDENLANDSKE TENDENSER

”SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGENEERING OG MATH” 
- tilsammen STEM er et stort  fælles fokus i den aktuelle debat 

om skolens udvikling. 

Kasper Stoltz, MA (Ed) er leder af den forskningsbaserede de-

sign- og rådgivningsvirksomhed “Rummets Sprog”og betegnes 

som en af de førende eksperter i Skandinavien på området 

omkring rum og læring og skoleudvikling, Kasper har besøgt 

High Tech High skolerne i Californien og  beskriver disse som 

de fremmeste skoler i forhold til at arbejde projektbaseret i et 

STEM og Science miljø. 

Han beskriver skolen som “EN SKOLE DER MEST AF ALT 

LIGNEDE EN KREATIV VIRKSOMHED”

 “- Fra det sekund jeg trådte ind på skolen, fik jeg en følelse, 

jeg aldrig har fået før, når jeg har befundet mig på en skole. 

Og det slog mig, at det var følelsen af, at jeg slet ikke befandt 

mig på en skole, men nærmere var trådt ind i en slags kreativt 

laboratorium. Et eksperimentarium fuldt med små forskere og 

designere.”

SKOLE+ KAMPAGNEN

“NYE VEJE TILINDRETNING AF FOLKESKOLEN”
Per Schutze er programchef hos Realdania og han står bag 

Skole+ kampagnen, hvor Realdania har gennemført konkrete 

indsatser og projekter som nytænker og udfordrer skolebyg-

ningen, skolegården og forbindelsen mellem ude og inde. 

“Opdatering af skolens faciliteter handler i høj grad

om en mental forandring. Der er ofte særlige forventninger 

til adfærd og brug af skolernes rum, faciliteter,

inventar og redskaber”

- “Det handler om at gøre op med den monofunktionelle brug 

af skolens rum og skabe fleksible rum

med plads til flere funktioner på forskellige tidspunkter. 

Bevægelse og idræt kan tænkes ud af hallerne og

ind på gangen, i aulaen og i fællesrummene. Gangen er ikke 

kun en transportvej fra A til B, men kan også

være et sted, man må løbe, og et rum, hvor undervisnin-

gen kan trækkes ud i timerne. Aulaen er ikke kun til fælles 

samlinger, men kan invitere til bevægelse både før, under og 

efter skoletid.”

INSPIRATIONSKATALOG

PER 
SCHULZE

// 
REALDANIA

SKOLEN 24/7
RAMMER FOR EN AKTIV SKOLE

Et inspirationskatalog for alle, der står over for  
at opgradere skolernes fysiske rammer.


