
Billund Builds



Billund Builds på 3 minutter…

https://www.youtube.com/watch?v=_M1cMXicJy4

https://www.youtube.com/watch?v=_M1cMXicJy4


Bagved Billund Builds  - hvad, hvem, hvorfor og hvornår?

Hvad
En projektuge for alle børn fra 0 – 16 år i Billund Kommune

Hvem
Børn, elever, fagprofessionelle og ledere

Hvorfor
Børn i Billund Kommune skal udvikle 21st century skills (primært kreativitet, 
kommunikation og samarbejde)
Fagprofessionelle skal opnå øget viden om åbne læreprocesser og om læring gennem 
leg og anvende denne viden i praksis
Det lokale læringsfællesskab skal fremmes – hvor god praksis indenfor åbne 
læringsformer, legende læring og børneinddragelse deles og hvor den enkelte deltager 
har mulighed for at påvirke læringsfællesskabet med gode ideer. 

Hvornår
Hvert år i uge 5



Bagved Billund Builds – hvordan?

Hvordan
• Arbejdet med 21st Century Skills sker kreativt og med fokus på eksperimenter, 

problemløsning, nysgerrighed, samskabelse, fordybelse, risikovillighed og 
eksperimenterende undervisningsformer og læreprocesser

• Børn i Billund Kommune skal inddrages i beslutningsprocesser, i tilrettelæggelse og 
afvikling af Billund Builds og have reel mulighed for at udtrykke deres perspektiver 
som et grundlæggende incitament for temaugen og i udviklingen af læringsmiljøer, 
hvor børn er medskaber af legende, eksperimenterende og skabende lærerprocesser 
og -miljøer

• De fagprofessionelle skal inddrages i samskabende processer omkring udvikling af 
peer learning processer og den overordnede årsplanlægning, som et grundlæggende 
incitament for, at læringsforståelsen og -metoderne i Billund Builds implementeres og 
forankres som en del naturlig af den daglige fagundervisning og andre tilrettelagte 
aktiviteter

• Kontakterne mellem fagprofessionelle, ledere, børn, videnspersoner, studerende og 
virksomheder styrkes ved, at der etableres en lettilgængelig platform til deling af god 
praksis både intern og ekstern og som indeholder 
kompendier/inspirationsmateriale/toolbox, der kan anvendes uafhængigt af tema og 
aldersgruppe.



Lokalt ophæng

Lokale politikker, strategier og visioner
• Dagtilbuds- og skolepolitik
• Fra vision til virkelighed – ambitionspapir (BK og BH)
• Maker-indsats i Billund Kommune
• Kommende Sciencestrategi

• Fælles fundament for arbejdet på børne- og kulturområdet i Billund 
Kommune

• Politik for udviklende fællesskaber
• Sammen finder vi ud af det!



Leverancer – hvad skal leveres for at 
ovenstående bliver en realitet?

• Temavalg – samskabelse/børneinddragelse
• Hjemmeside – inspiration og vidensdeling
• Interaktiv toolbox (udvikles i 2018)
• Kvartalsvise workshops (under udvikling, afholdes første gang i efteråret 

2018)
• Inspirationsworkshops
• Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger
• Vidensopsamling/evalueringsinspiration
• Studieture

Vi ønsker os…
• Kompetenceudvikling af børn og elever
• Fokus fra uge 5 til uge 5
• Mere ejerskab til (Billund Builds)metoden!
• Sammenhæng ind i de etablerede vejledernetværk



Sammenhæng til i dag…

Naturfagslærere har haft nemmere ved
at gribe bolden end de humanistiske 
lærere! 

Metoden lægger sig tæt op ad de 
naturvidenskabelige arbejdsgange

Elever og lærere, som har deltaget i 
Naturfagsmaraton og FLL har lettere 
ved at tilgå og tage ejerskab for Billund 
Builds-ugen
 



Projektorganisering

Klassisk projektorganisering
• Styregruppe – direktør i Børnenes Hovedstad, Dagtilbuds- og Skolechef i 

Billund Kommune, Repræsentant fra LEGO Fonden
• Programleder
• Arbejdsgruppe – Programleder, Konsulenter fra dagtilbuds- og skolestaben 

samt relevante personer ad hoc (fx videnschef fra Børnenes Hovedstad)
• Referencegruppe – Fagprofessionelle samt en dagtilbuds- og skoleleder

Tidligere år
• Tovholdere på hver institution og skole



Samarbejdspartnere/videnspartnere

• Aalborg Universitet
• Aarhus Universitet
• Tufts University
• UC Lillebælt
• LEGO Fonden



Børnenes Hovedstad

• Offentligt – privat partnerskab mellem LEGO Fonden og Billund Kommune
• Vision:

Billund er Børnenes Hovedstad. Her lærer børn gennem leg og er skabende 
verdensborgere.

Udgangspunktet for Børnenes Hovedstad er Billund. Byen og kommunen er rugekasse for projekter og aktiviteter inden 
for leg, læring og kreativitet, byudvikling i børnehøjde og erhvervsudvikling.

Samtidig er det et klart mål, at den viden, der bliver skabt i Billund Børnenes Hovedstad, også skal komme børn 
regionalt, nationalt og internationalt til gode gennem vidensdeling, netværk og samarbejde. Derfor er dokumentation en 
fast del af alle projekter.


