Kratbjergskolen afd. Engholm Allerød

Bæredygtige Læringsmiljøer
Hvordan kan vi renovere vores fællesrum, og
leve op til vores to valgte verdensmål, til at
skabe forskellige og gode læringsmiljøer med
afsæt i genbrug og bæredygtigt materialevalg
og produktion?
Forløbet er bygget op efter FIRE modellen (Forstå, Idéudvikle, Realisere, Evaluere). I forståelsesfasen blev eleverne først og fremmest introduceret til de 17 verdensmål på overordnet plan. Dernæst udpegede vi de to verdensmål, som skulle danne rammen for dette
forløb. Herefter var der historisk input om skolen i gamle dage. Eleverne skulle opleve

på egen krop forskellen på at sidde ”ret op og ned” på en almindelig stol og læse i fem

minutter og derefter sidde ”hvor og hvordan de ville” og igen læse i 5 minutter. Herefter
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havde vi en snak med dem om, hvordan de oplevede de forskellige måder at sidde på,

og hvad der gav den bedste mulighed for koncentration. Næste faglig input handlede om
målestoksforhold. Materialet, der blev brugt, var en blanding af kopier fra Faktor 3A og

egne producerede opgaver. Dette ”værksted” krævede en del tid (4-6 lektioner). Det sid-

ste faglige input handlede om, at eleverne skulle kigge i et digitalt katalog med undervis-

ningsmøbler. For at afslutte forståelsesfasen tog eleverne ud til tre forskellige skoler og så,
hvordan de havde indrettet sig (både i forhold til genbrug og funktion). Da vi kom tilbage
på skolen, lavede vi en vidensvæg med billeder fra de tre skoler vi havde besøgt.

I idefasen brugte vi flere forskellige metoder fra bogen Innovative Elever (Regler for

Brainstorm, Omvendt brainstorm, og Brainstorm). Til selve ideudvælgelsen brugte vi 2x2
sortering og elevatortale (fra bogen Innovative Elever). Som feedback på elevatortalen
skulle deres feedbackgruppe give feedback ud fra ”4-feedback” metoden.

I realiseringsfasen skulle eleverne lave en plantegning af fællesrummet i et bestemt

målestoksforhold givet af læreren (1:40). Dernæst skulle de bygge deres 3D modeller af

AUTENTISKE BRUGERE
& SAMARBEJDE MED
OMVERDENEN
Eleverne udviklede løsninger til skolens
ledelse. Vores daglige leder var med til
at starte forløbet op. Hun fortalte dem, at
hun havde brug for hjælp til at få ideer
til indretning af fællesrummet, hvor der
også blev taget højde for bæredygtighed.
Hun deltog også i ferniseringen, hvor hun
talte med eleverne og tog imod deres
ideer. Til ferniseringen deltog alle vores
afdelingsledere.
Udover vores ledelse var der også en repræsentant fra kommunen og en journalist
fra Allerød.
Skolen i Bymidten (Helsingør)
Stengård Skole (Gladsaxe)
Den Grønne Friskole (Amager)
De tre skoler besøgte vi for inspiration.

BILLEDKUNST

MATEMATIK

HISTORIE

Se flere forløb og bliv
inspireret på

AKTION
VERDENSMÅL

fællesrummet på den måde, de kunne tænke sig rummet indrettet. Eleverne prøvede at

bygge vægge og møbler i konkret målestoksforhold. De byggede i to dage, og vi sluttede
af med en fernisering af deres produkter/modeller.

I evalueringsfasen havde vi lavet vores eget evalueringsark med inspiration fra bogen
Innovative Elever (3-2-1, refleksionscirkel og fotorefleksion).
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• Detailplanlægning kræver rigtigt meget tid.

• Vær forberedt på sam-

arbejdsudfordringer hos
eleverne.

• Brug bogen Innovative
elever.

Refleksion & overraskelser

Eleverne var spændt på forløbet og det med at løse et ægte ”problem”,
som skolen havde. Vi tror, at eleverne har fået en bedre forståelse af målestoksforhold end, hvis vi blot havde arbejdet med det i en almindelig
matematiktime.

Forbedringsforslag

• Vi vil bruge lidt mere tid på at lære eleverne, hvordan man skal samarbejde i en gruppe.
• Jo flere lærere, der er sat ind i tingene/har deltaget i planlægningen
des bedre.
• Måske det er rarere, som lærer, kun at koncentrere sig om en klasse
sammen med sine samarbejdspartnere - og ikke skulle sætte andre ind i
det.

Materialer

Forløbet er udviklet af

Faktor 3A

Lærer

Katja Vinholt

Joachim Fortæller om Skole: https://www.dr.dk/drtv/se/prins-joachim-fortaeller_-om-vores-skole_239685

Lærer

Nellie Narigon Hansen

Alinea Sofaskolen: https://matematik.alinea.dk/course/Q7sV-formindsket-eller-forstoerret

