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Innovative teams i folkeskolen 
 
– et kompetenceudviklingsforløb  
 

Projektets baggrund og problemstilling 
 
Kreativitet og innovation bliver stadig vigtigere for udviklingen af samfundet i det 21. 
århundrede. I et evigt foranderligt samfund er der behov for mennesker, som er kreative og 
innovative og som evner at deltage og samarbejde om at udvikle den verden, de er en del 
af. Dette fokus afspejler sig også i den nye folkeskolereform, hvor innovation og 
entreprenørskab indskrives som et tværgående emne i de nye forenklede fælles mål.     
 
I regeringens aftaletekst vedrørende folkeskolereformen findes overvejende tre 
arbejdsområder (aftale 2013). Af teksten fremgår tre elementer, som skal intensiveres i 
reformen fra august 2014: Første er inklusionssatsningen, dernæst et fagligt løft til svage 
elever, hvor sidstnævnte er en innovationsstrategi. I innovationsstrategien gøres det klart, 
at begreberne innovation og entreprenørskab i højere grad skal implementeres på tværs af 
skolens fag.  
De tre tværgående arbejdsområder giver folkeskolerne nogle radikale udfordringer i forhold 
til at imødekomme alle tre områder samtidigt (regeringens aftale 2013). Folkeskolerne har 
fået nye ben at gå på, og det medfører forandringer i folkeskolens daglige praksis med 
læring og undervisning.  
 
Alle danske folkeskoler står overfor en politisk fastlagt opgave omkring innovation og 
entreprenørskab. Det har i praksis vist sig at være vanskeligt for mange undervisere at 
omsætte opgaven i hverdagen. Mange undervisere mangler viden om kreativitet, innovation 
og læring, samt en konkret og anvendelig viden og metoder til, hvordan de omsætter 
målene i praksis (Nordisk Ministerråd, 2011).  

Projektets overordnede mål og formål 
 
I dette projekt om kompetenceudvikling i folkeskolen søger vi at løse ovenstående 
udfordring ift. innovationsstrategien. Samtidig ønsker vi med projektet at hjælpe flere 
skoler til et brugbart kompetenceudviklingsdesign for folkeskolens teams i forhold til at 
udvikle innovation indefra.   
 
Projektets generelle og overordnede mål er, at skolernes pædagogiske personale og ledelse 
opnår viden om og forståelse for og kompetencer til at arbejde med kreativitet og 
innovation i teams såvel som i undervisningen.  
 
Vi mener, at såfremt projektet skal nå sit overordnede mål om, at skolerne kan leve op til 
reformens strategi om mere og bedre innovation i folkeskolen, må skolerne skabe en 
innovativ kultur, hvor kreativitet og innovation værdsættes og fremmes på alle skolens 
niveauer. For at skabe en innovativ kultur, må skolernes teams også være innovative og 
ikke mindst kreative i forhold til, hvordan de håndterer problemstillinger i forhold til deres 
praksis - både internt og eksternt (Tanggaard, 2010; West, 2014). Samtidig skal der også 
være plads til undervisernes individuelle kreativitet, hvis vi vil skal skabe 
kreativitetsfremmende miljøer. For at udvikle og fremme elevernes kreative, innovative og 
entreprenante kompetencer er efteruddannelse af undervisere helt essentiel:  
 

”Der er behov for efteruddannelse af undervisere både på vidensområdet og på 
færdighedsområdet. Fx færdigheder i brug af nye metoder, redskaber – og til at kunne 

facilitere og coache studerendes læreprocesser” (LU 13, 2014). 
 
Hvis lærerne skal udvikle elevernes kreative og innovative kompetencer, skal de selv 
uddannes til at kunne løfte netop denne opgave.  
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Projektet er bygget op som en firedelt proces, hvor det pædagogiske personale vil arbejde 
sig fra viden om, forståelse for, metoder til, rolleforståelse og et opsamlingsmodul, hvor 
projektets indhold gøres generaliserbart og anvendeligt gennem prøvehandlinger og 
prototyper (iht. aktionslæring).    
 
Projektets overordnede mål er derfor at undersøge: 
 

• Hvordan folkeskolens pædagogiske personale bedst muligt kan blive klædt på til at 
arbejde med kreativitet, innovation og entreprenørskab i udviklingen af innovative 
og højtydende teams.  

 
Samtidig er det skolens mål: 
 

• At skolen skaber en innovativ kultur indefra-ud gennem aktionslæring og dermed 
også udvikler kompetencer til at skabe en kreativitets- og innovationsfremmende 
undervisning for eleverne gennem den nye skolereform.  

Pilotprojektet - Mellervangskolen i Aalborg Ø  
 
På Mellervangskolen i Aalborg Øst har der siden 2010 været stort fokus på tredjenævnte 
reformsatsningsområde – innovationsstrategien. I forbindelse med opførelsen af et 
læringslaboratorium i 2012, Det skæve rum, har en gruppe af lærere formået at motivere 
og nytænke undervisning gennem radikalt anderledes undervisningsforløb.  
Resultaterne har været overraskende positive. Laboratoriet, Det skæve rum, har siden 2012 
ageret som prøvehandlingsarena for ny læring på Mellervangskolen. I de seneste år er der 
blevet gjort mange observationer af elevernes læringsmæssige adfærd, hvoraf nogle af 
dem har været grundlag til at starte nye og flere udviklingsprojekter.  
 
I skoleåret 2014/15 blev Mellervangskolen politisk udnævnt til profilskole for innovation og 
entreprenørskab i Aalborg Kommune. I den forbindelse ansatte skolen ny ledelse og to 
interne innovationskonsulenter til at igangsætte den pædagogiske og organisatoriske 
udvikling med kreativitet, innovation og entreprenørskab. De to innovationskonsulenter, 
bestående af Kristina Brinck og Jesper Vestergaard, er begge uddannet cand.mag. i læring 
og forandringsprocesser ved Aalborg Universitet. Konsulenterne har arbejdet med offentlige 
innovationsprojekter og pædagogisk innovation siden 2011. 

Kompetenceudvikling indenfor kreativitet og innovation 
 
I dag har Mellervangskolens personale et ønske om, at alle får muligheden for at gennemgå 
en kompetenceudvikling indenfor felterne kreativitet og innovation – i et pædagogisk og 
læringsmæssigt perspektiv. På baggrund af de mange eksempler og succesoplevelser med 
innovationspædagogik, har personalet som samlet enhed et behov og ønske om at gøre sig 
faglige erfaringer med begreberne, så den enkelte lærer og pædagog kan sætte sin praksis i 
relation til kreativitets- og innovationsfeltet. For skolens personale er det afgørende, at 
innovation spredes i hænderne på underviserne og skolens teams, så kreativitet og 
innovation ikke kun overlever i særskilte aktiviteter og projekter.   

Hvorfor skal vi være kreative og forstå innovation?  
 
For Mellervangskolen er kreativitet og innovation blevet en udviklingsstrategi og et 
mindset, der giver mening. Kreativitet hænger tæt sammen med skolens måde at agere på 
og tænke problemløsende i hverdagen. Der er brug for, at skolens teams bliver klædt på til 
at blive selvstyrende, innovative teams, der kan samarbejde omkring undervisning med 
kreativitet og innovation. Dette gælder ikke kun Mellervangskolen som pilotprojekt, men 
alle kommunens skoler.    
  
På Mellervangskolen forstår vi kreativitet som en kompetence, alle kan lære og udvikle. 
Kreativitet er derfor noget, der både kan fremmes og hæmmes. Aktører indenfor 
uddannelse har derfor store muligheder for at hjælpe alle elever til at opnå og udvikle 
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deres kreative og innovative potentiale. Kort fortalt kan kreativitet og innovation være 
med til at gøre eleverne, så dygtige som de kan.   
 
Kreativitet skal læres, men er ikke er forbeholdt en særlig gruppe eller type (Tanggaard, 
2008). Kreativitet er en proces, hvor alle har en plads og en tilgang til problemløsning:    
 

”Improvisation og fornyelse er nødvendige for at forblive professionel som lærer og 
pædagog og for at kunne bidrage til at sikre kreativitetsfremmende læringsmiljøer for 

børn, elever og studerende. Kreativitet handler således om at overskride og forandre de 
praksisser, vi er en del af, nænsomt og gradvist eller i perioder hurtigt og radikalt. 

Kreativitet er at gøre noget nyt, måske noget uventet, og at kombinere ting på nye måder. 
(...) når man er sammen med andre, der gør det, så øges chancerne får, at man også selv 

lærer det”  
(Tanggaard, 2012) 

 
Det er vigtigt, at skolerne får en faglighed omkring kreativitet og innovation, og at det 
pædagogiske personale kan vejlede eleverne i deres læring hermed. På den ene side fordi 
skolereformen lægger vægt på, at skolerne kan mestre begreberne i praksis, og på den 
anden side, fordi det er et sæt af kompetencer, der er efterspurgt i fremtidens samfund 
(jf. EU’s 8 nøglekompetencer til livslang læring). 

Et fælles og ambitiøst Aalborg 
 
I Aalborg Kommunes Skoleforvaltning er der stor opbakning og interesse i at uddanne 
innovationsvejledere på kommunens skoler. Derfor er projektet et resultat af den generelle 
problemstilling, vi som folkeskole står med i forhold til reformens tre satsningsområder – 
hvor projektet her fokuserer på tredjenævnte innovationsstrategi. Fra Aalborg Kommunes 
Skoleforvaltning ser man fordelen i at tænke den nye funktion ind som en hjælpende 
vejledning på alle kommunens skoler. I Aalborg Kommune arbejdes der visionært og 
ambitiøst, og skoleforvaltningen har derfor et ønske om at sprede de mange gode 
erfaringer, der sker på skolerne, så kommunens skoler løftes i flok.  
 
Pilotprojektet er derfor det ’første skridt på vejen’ til at tage skolereformens bud om øget 
innovation seriøst, og fagligt skabe rum for, at skolerne kan lære at drive innovation 
indefra ud igennem særlig viden og kompetencer indenfor kreativitetsforskning- og 
læreprocesser indenfor pædagogisk innovation.  
For at sikre en høj kvalitet i kompetenceudviklingsforløbet er det vigtigt, at der i dette 
pilotprojekt følges op på de aktioner og den viden, der tilbydes det pædagogiske personale 
i forløbet.   
 
Efter projektets afslutning vil det være muligt at blande pædagogisk personale fra flere 
skoler samtidigt og et fremtidigt forløb forventes at vare 2-3 måneder at gennemføre. 
Pilotprojektet lægger vægt på, at der sker en grundig vidensindsamling, formativ og 
summativ evaluering, der skal kvalificere og sikre de fremtidige 
kompetenceudviklingsforløb.      

Projektets design 
 
Projektet er et aktionslæringsprojekt (UVM.dk), der gennem vekslende refleksion og 
udvalgte aktioner søger at skabe kompetenceudvikling gennem både handling og læring. 
Der lægges vægt på begge dele, og designets fire moduler er derfor ligedan en del af både 
viden og praksis. 
 
Designet tager udgangspunkt i Mellervangskolens virkelighed, bestående af skolens tre 
arbejdsområder; drift, reform og innovation: 
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Figur 1: Skolens tredelte arbejdsområder.   
 
Innovation skal i højere grad være en del af arbejdet i folkeskolerne. Spørgsmålet for 
mange kan være: ”Hvordan?”. Tilsvarende er der på mange skoler usikkerhed om, hvordan 
skolerne kan sammenvæve skolereformens udviklingsmuligheder og praksisnære 
innovationsstrategier. For folkeskolerne er det en generel problemstilling, at der i dag 
findes betydeligt få metoder og processer, der underbygger sammenkoblingen mellem de 
tre arbejdsområder, så praksis forbliver en sammenhængende og meningsfuld helhed.  
 
Innovation skal skræddersyes folkeskolen, så det både skaber pædagogisk og organisatorisk 
værdi. 

Projektets udbytte 
 
I kompetenceudviklingsforløbet vil det pædagogiske personale;  
 
 

- Opnå en viden om kreativitet og innovation og arbejde med deres rolle i forhold til 
læring i folkeskolen. De vil også opnå en klarhed omkring begreber og definitioner. 

- Få en viden om og forståelse for den kreative og innovative proces, samt hvilken 
indflydelse individuelle præferencer har i forhold til kvaliteten af pågældende 
proces.  

- Få konkrete redskaber til at indgå i og udvikle et innovativt team, hvor samarbejde 
er nøglen til bæredygtig innovation. 

- Opnå indsigt i, hvordan underviserens rolle ændres i arbejdet med kreativitet og 
innovation, samt inspireres i forhold til, hvordan underviserens rolle løbende kan 
udvikles.  

- Udvikle kompetencer til at inddrage kreativitet og innovation i den almindelige 
undervisning og kompetencer til at rammesætte, igangsætte, facilitere og lede 
kreative og innovative læringsforløb. 

- Få konkrete redskaber til løbende at igangsætte og reflektere over innovative 
prøvehandlinger og kompetencer til at analysere og forny egen praksis gennem 
prøvehandlinger og prototyper. 
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Projektets moduler  
 
Projektet er et kompetenceudviklingsforløb for lærere, ledere og pædagoger, og er opdelt i 
fire grundmoduler; 
 

• Den kreative og innovative folkeskole (viden og forståelse) 

• Procesværktøj til det innovative team (praktisk metode til at anvende den 

kreative proces i skolernes teams – inkl. skolens ledelsesteam)  

• Fra undervisning til læring (viden om den nye rolle i folkeskolereformen) 

• Aktionslæring: Prøvehandlinger og prototyper (generalisering og videndeling af 

innovative læringsforløb) 

Projektets progression 
 
Ud over de planlagt kursusmoduler, arbejder projektets deltagere løbende med 
refleksionsopgaver og cases, så der sker en progression i det tillærte omkring kreativitet og 
innovation i folkeskolen (jf. projektets mål). 
I de mellemliggende aktiviteter vil der tilknyttes konsulenter fra AGORA og 
Mellervangskolen til videndelingsopgaver og dokumentindsamling.     

Modulbeskrivelser 
 
Modul 1: ”Den kreative og innovative folkeskole” 
 
v. Professor Lene Tanggaard (Aalborg Universitet)  
  
Første modul omhandler det pædagogiske personales faglige indsigt og forståelse for 
reformens tilsnit med kreativitet og innovation. Hvad betyder kreativitet i den pædagogiske 
og læringsmæssige kontekst? Hvad er forholdet mellem kreativitet og innovation – og 
hvordan kan vi forstå læring og undervisning i den sammenhæng?  
 
Lene Tanggaard er ansat som professor på Aalborg Universitet og har i flere år 
specialiseret sig i undersøgelser af kreativitet og læring. Modulet går i dybden med 
konteksten – den kreative og innovative folkeskole. Lene Tanggaard vil ud fra sin faglighed 
og forskning lære det pædagogiske personale sammenhænge mellem læringsbegrebet og 
det kreativitetspotentiale, der opstår i tilrettelagte læringsprocesser.  
 
Modulet er formet som en endags dialogbaseret workshop, hvor det pædagogiske personale 
vil arbejde med og reflektere over kreativitet og innovation i folkeskolens praksis. På 
workshoppen vil der være mulighed for at komme i dybden med teorier om kreativitet og 
læring, og Lene Tanggaard vil kortlægge og gennemgå forskningsmæssige traditioner 
indenfor kreativitetsfeltet og deltagerne vil få adgang til den nyeste nationale og 
internationale viden om kreativitetsfremmende undervisning og læring, kompetencer til at 
koble egen faglighed og kreativ tænkning og færdigheder til brug i det daglige arbejde 
med at udvikle elevers kreative, faglige potentiale. (Lene Tanggard) 
 
Modulet er for hele skolens pædagogiske personale og ledelse.  
 
Modul 2: ”Procesværktøj til det innovative team” 
 
v. Ekstern konsulent Dorte Nielsen, Foursight Danmark (Foursight.dk) 
 
Andet modul er innovationsvejledernes specialiseringsmodul. På modulet er der 15 
deltagere, 2 fra hvert af skolens afdelingsteams. Modulet er et 4-dages uddannelsesforløb, 
hvor 2 vejledere fra hvert af skolens afdelingsteams uddannes i procesværktøjet, Foursight.  
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På tredje- og fjerdedagen vil det pædagogiske personale få en praktisk anvendelig viden 
om, hvordan Foursightværktøjet bruges i skolens teams som kreativitets- og 
innovationsfremmende metode. Undervisningen tager udgangspunkt i pædagogiske 
problemstillinger fra hverdagen. Personalet vil få mulighed for at gå i dybden med opgaver 
fra egen praksis og sætte dem i relation til procesværktøjet.  
 
På modulet vil innovationsvejlederne få en grundig forståelse for den kreative proces og 
problembaseret læring.  
 
Den kreative proces (FourSight modulet) 
 
Modulet om Den kreative proces er et fire dages certificeringsprogram, der giver lærere, 
ledere og pædagoger en universel fremgangsmåde, et sprog og værktøjer til at fremme 
innovativ tænkning, adfærd og indlæring i folkeskolen.  
  
Indhold 
 

- Den kreative proces i fire trin 
- FourSight Thinking Profile assessment og certificering 
- Lær at udnytte kognitiv forskellighed til samarbejde 
- Team building teknikker baseret på bedste praksis 
- Praktiske anvendelser af FourSight i folkeskolen 
- Understøt et kreativt innovationsklima i klasseværelset med FourSight 

 
FourSight platformen kombinerer en kraftfuld proces, utallige værktøjer og personlige 
profiler. Lærere, ledere og pædagoger, der certificeres i FourSight, vender tilbage til 
teamet udrustet til at opbygge samarbejdsevner, ikke kun blandt kollegaer, men også 
blandt ledelse og vigtigst - eleverne i undervisningen. 
 
FourSight Thinking Profile er en personlig profil, der hjælper individer til at få en 
forståelse for, hvordan de arbejder, tænker og finder motivation. Lærere, ledere og 
pædagoger certificeret i FourSight vil kunne forvalte og videreformidle profilen til 
kollegaer og ledelse – på sigt også eleverne. Yderligere udvikler de evnen til at tilpasse 
deres kreativitets- og innovationsundervisning til den enkelte elevs behov, styrker og 
læringsstil. Dette har til formål at styrke måden, hvorpå eleverne arbejder indenfor den 
kreative proces og med innovation. (Foursight Danmark) 
 
På modulet vil 15 innovationsvejledere uddannes og certificeres i Foursight1. Der arbejdes 
med modulets indhold efter hjemkomst.   
 
Modul 3: ”Fra undervisning til læring (underviserens nye rolle)” 
 
v. UCN act2learn Nordjylland 
 
Tredje modul sætter skarpt fokus på forandringen i lærer- og pædagogrollen. Hvilken rolle 
har underviseren, når der tilrettelægges kreative og innovationsfremmende læreprocesser 
for eleverne? Hvad er sammenhængen mellem den kreative proces og elevernes læring – og 
hvordan positionerer underviseren sig i forhold til den lærende indenfor det 
innovationspædagogiske paradigme? 
 
På modulet arbejder det pædagogiske personale med den faglige selvforståelse indenfor 
kreativitets- og innovationsundervisning.    
                                                   
1 I pilotprojektet vil 15 personer (lærere/pædagoger/ledelse) uddannes for at fremtidssikre 
det videre forløb med nytilkomne folkeskoler og samtidig sikre en grundig opstart. De 
certificerede vil være en del af undervisningen fremover, og vil planlægge og udføre 
undervisning for kommende skoler i vejledning af Foursight Danmark. I de kommende 
projekter vil modul 2 derfor være sammensat anderledes, hvor erfaringer fra pilotprojektet 
inddrages som en del af modulets indhold.     
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”Ledelse af innovative processer - At turde! 
 
Tredje modul videreudvikler deltagernes metodiske kendskab og styrker den konkrete 
omsætning til deltagernes egen praksis.  
Vi har fokus på den professionelle rolle og på de forudsætninger den enkelte 
lærer/pædagog skal have. Der stilles skarpt på relationerne mellem den professionelle og 
de børn/unge/elever/studerende, der er målgruppen. Flow i arbejdsprocesser, de fysiske 
og organisatoriske rammers betydning for undervisningen og det at lede innovative 
processer kræver mod og ikke mindst tro på, at innovationspædagogikken har værdi for 
den enkeltes læring. Derfor er mantraet på dette modul: At turde! Når vi arbejder 
innovationspædagogisk skal vi kunne navigere mellem afstand og nærvær samt orden og 
kaos - og give mulighed for, at den enkelte (barn/ unge/elev/ studerende) arbejder med 
egne løsningsmodeller.” (UCN Pioneruddannelsen 2.0)  
 
Modulet er for hele skolens pædagogiske personale og ledelse.  
 
Modul 4: ”Aktionslæring: Prøvehandlinger og prototyper” 
 
v. AGORA 
 
AGORA har som ekstern konsulentpart designet og procesfaciliteret Aalborg 
Skoleforvaltnings visionsproces i 2014-2015. Visionsprocessen har givet alle kommunale 
skoler en bred, teoretisk såvel som praktisk introduktion til dén professionelle 
udviklingsplatform: Aktionslæring i kontekst, som der på modul fire, og med specifik 
reference til skolereformens innovationspædagogiske satsningsområde, vil blive arbejdet 
intensivt med. AGORA vil designe modul fire, så der både skabes bagudrettet kontinuitet 
til den samlede kommunale visionsproces (f.eks. vil der arbejdes ud fra samme skabeloner) 
og fremadrettet kontinuitet til den spredning af innovationspædagogiske kompetencer i 
Aalborg Kommune, som nærværende projekt bygger op til.  
  
Modulet vil blive udformet som et to måneder langt aktionslæringsforløb for hele skolens 
pædagogiske personale, indeholdende fire kursusdage. Første kursusdag bruges dels til 
erfaringsopsamling blandt deltagerne vedrørende det hidtidige forløbs teoretiske og 
praktiske udbytte, dels til introduktion af Aktionslæring i kontekst som faglig arbejds- og 
udviklingsplatform. Anden, tredje og fjerde kursusdag, inklusive mellemperioderne 
mellem anden og tredje, bruges til planlægning, implementering og 
kontekstualisering/generalisering af teambaserede prøvehandlinger med henblik på 
udvikling af innovationspædagogiske prototyper. 
  
AGORA-undervisere vil møde Mellervangskolens ledelse med henblik på optimering af 
modul-resultaternes fremadrettede organisatoriske forankring i skolens arbejdshverdag. 
  
AGORAS underviserteam vil bestå af Andreas Granhof-Juhl, Cand. Psych. og Doc. Prof., 
som deltog i Aalborg Skoleforvaltnings visionsproces, samt Søren Willert, lektor emeritus 
fra Aalborg Universitets Institut for Læring og filosofi. (AGORA) 
 
Modulet er for hele skolens pædagogiske personale og ledelse.  
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Procesmodel 
 

 

Organisering  

Projektledelse og projektets fremtid 
 
Projektets moduler og sammensætningen af innovationsvejlederuddannelsen er designet af 
Mellervangskolen i tæt samarbejde med Aalborg Kommunes skoleforvaltning. 
På baggrund af Mellervangskolens profil, arbejder skolen som fyrtårn indenfor innovation og 
entreprenørskab. Innovationskonsulenterne har derfor, i tæt dialog med Aalborg Kommunes 
skoleforvaltning, en særlig funktion i forhold til at designe og gennemføre 
forandringsprocesser, der kan glæde både Mellervangskolen og kommunens øvrige 55 
folkeskoler.   
 
I samarbejde med de fire modulers kursusudbydere har innovationskonsulenterne tilpasset 
forløbet til skolernes pædagogiske personale. Innovationskonsulenterne er ansvarlige for, at 
der sker en brugbar progression i forløbet, at det pædagogiske personale kontinuerligt 
arbejder med det tillærte og sætter det i relation til egen praksis (iht. aktionslæringens 
principper). 
 
Mellervangskolen vil – i dialog med kursusudbyderne, Aalborg Kommunes skoleforvaltning og 
det pædagogiske personale - være de evaluerings- og implementeringsansvarlige.         
Ved projektets afslutning vil der, på baggrund af projektets resultater, være grundlag for 
at designe og gennemføre kompetenceudviklingsforløb for flere af kommunens skoler.   
 
  

• UCN 
act2learn 

• AGORA 

• Foursight 
Danmark 

• Professor 
Lene 
Tanggaard 

Modul 1: Teori om 
den kreative og 

innovative 
folkeskole 

Modul 2: Metoder til 
det innovative team 

Modul 3: 
Selvforståelse i den 

nye 
undervisningsrolle 

Modul 4: 
Aktionslæring: 

Prøvehandlinger og 
prototyper på 

innovative 
læreprocesser 
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Tidsplan 
 
Projektet har opstart i august 2015 og forventes afsluttet i udgangen af juni 2016.  
 

 
Figur 2: Projektets tidsplan. 

Styregruppe 
 
Styregruppen består af: 
 
Innovationskonsulent, Jesper Vestergaard (Mellervangskolen) 
Innovationskonsulent, Kristina Brinck (Mellervangskolen) 
Professor, Lene Tanggaard (Aalborg Universitet)   
Konsulent, Dorte Nielsen (Foursight.dk) 
Skoleleder, Lene Hvilsom (Mellervangskolen)  
Skolechef, Jakob Ryttersgaard (Aalborg Kommunes skoleforvaltning)  
Konsulent, Søren Willert (AGORA) 
Områdedirektør for Pædagogik, Kristine Fooken (UCN act2Learn)   
5 innovationsvejledere (1 pr. team) (Mellervangskolen)  
 
I projektperioden afholdes tre styregruppemøder;  
 

• Opstartsmøde (august 2015) – Projektets sammenhæng og formål sikres og 
planlægges i samarbejde med kursusudbyderne.  

• Midtvejs statusmøde (januar/februar 2016) – Projektets observationsmateriale 
drøftes og projektets mål sættes i relation til projektets nuværende resultater.    

• Evalueringsmøde (juni 2016) – Projektets resultater og fremtid drøftes og 
planlægges i styregruppen. Der laves nyt 2.0. design til nye skoler.  

Evaluering 
 
Projektet har til formål at styrke medarbejdernes kompetencer til at arbejde med 
innovation og entreprenørskab. Evalueringen af projektet sætter fokus på, hvordan 
projektets fire moduler udvikler deltagernes kompetencer, og hvordan dette udmønter sig i 
skolens daglige praksis.  
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Evalueringen af projektet tager afsæt i det overordnede mål der er opstillet i 
projektbeskrivelsen. Evalueringen vil således fokusere på, hvordan arbejdet med kreativitet 
og innovation indvirker på personalets læring. I forhold til skolens personale sætter 
evalueringen fokus på:  
 
• Hvordan personalet vurderer, at arbejdet med kreativitet og innovation giver større 

indsigt i egne og andres problemløsningspræferencer i forbindelse med daglige 
problemstillinger. 

• Hvordan personalet vurderer, at arbejdet med kreativitet og innovation tydeliggør, 
hvornår i arbejdsprocesser de både selv og andre finder mest energi og potentiale for 
læring og udvikling. 

• I Hvilken grad personalet vurderer, at den kreative proces bliver forankret i de enkelte 
teams daglige arbejde. 

• Om brugen af modulernes viden, metoder og processer giver et fælles sprog, der 
understøtter samarbejdet i skolernes teams. 

• Om brugen af modulernes konkrete metoder og værktøjer opkvalificerer personalet til 
at spotte elevernes styrker og forskellige præferencer i de enkelte undervisningsfaser.  

• Om og eventuelt hvordan personalet vurderer, at implementeringen af kreativitet og 
innovation ændrer deres syn på læringsbegrebet. 

• Om personalet vurderer, at en styrket viden om faser og præferencer udfordrer dem 
positivt i konkrete læringssituationer. 

• I hvilken grad personalet generelt vurderer, at brugen af kreative metoder og 
forståelsesmodeller styrker innovation og nytænkning i skolens praksis.  

• I hvilken grad implementering af kreativitet og innovation styrker trivslen for det 
pædagogiske personale. 

• Hvordan personalet oplever at brugen af modulerne understøtter ’lærerens nye rolle’ 
fra underviser til facilitator og vejleder i kreative og innovative læreprocesser. 	   

 

 
 
 


