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Indhold 

Efter en hyggelig frokost med masser af løs og fast videndeling gik vi i 
gang med det faglige program, hvor skole-virksomhedssamarbejde var i 
højsædet. Vi relaterede kort til sidste møde, hvor vi arbejdede mere 

generelt med åben skole og med begreber fra Karrierelæring. 

Christian fra BIOFOS fortalte om virksomheden, tilbuddet til 
undervisningen og samarbejdet med Hvidovre kommune. Vi fik en kort 

rundvisning på anlægget (i sædvanligt kedeligt vejr, det er åbenbart 

tradition i vores netværk!) og talte om nogle af de perspektiver, der kan 

trækkes frem ifm arbejdet på anlægget, fx forskning i spildevand, 

energipotentialer osv.  

Christian henviste til en række gode resurser: 

Kloaklab 

Vandetsvej.dk 

Vandets Vej (Tårnby) 

Regnruten 

 

Christian, naturfagskoordinator i Hvidovre, fortalte derefter om 

samarbejdet mellem kommunen og en række virksomheder i “Elever af 

Ellehammer”, og vi fik en god drøftelse af potentialerne og udfordringerne 

i projektet. 

Se også her og her. 
Projektet er stilladseret af innovationsmetoden Design to improve life. 
Nogle af klasserne i projektet har brugt kasser fra A-R-C: Next Green. 
 

Vores efterfølgende diskussion drejede sig om relationer mellem 

didaktisering og autenticitet, faglige og procesfaglige kompetencer og en 

http://astra.dk/projektboersen/projekter/innovativt-samarbejde
https://www.folkeskolen.dk/546639/den-aabne-skole-og-elever-af-ellehammer
https://www.a-r-c.dk/besoeg-os/nextgreen
http://regnruten.dk/
http://www.emu.dk/sites/default/files/Elever%20af%20Ellehammer%2C%20Hvidovre%20Kommune.pdf
https://www.vandetsvej.dk/
http://kloaklab.dk/
http://astra.dk/projektboersen/projekter/innovativt-samarbejde
http://www.taarnbyforsyning.dk/da-DK/Vandets-vej.aspx
http://designtoimprovelifeeducation.dk/da


drøftelse af forskellige kommuners erfaringer med at kompetenceudvikle 

lærere til at arbejde mere innovativt. 

Vi var enige om, at kortere forløb som fx fællesfaglige 

undervisningsforløb, projektopgaver mv. er gode platforme for at “øve 

sig” til noget, der skal være mere generelt i undervisningen. 

Se i øvrigt også projektet Inno-elev fra Frederikssund, Læringsuniverset 

fra Frederiksberg, eksempler fra Skovshoved Skole og Coding Class. 
 

Afslutningsvist drøftede vi problemstillinger og erfaringer med 

skole-virksomhed i kommunerne - se sammenskrivning på særskilt pdf. 

 

 

 

 

http://laeringsuniverset.frederiksberg.dk/
https://itb.dk/articles/fremtidens-kompetencer/hvad-er-coding-class
http://skovshovedskole.skoleporten.dk/sp/p278749/foreside?pageId=535b2866-8386-4528-b2ec-583c71b35951
http://skolenivirkeligheden.dk/offer/frederikssund/uddannelse/innovative-elever-lser-virksomhedsproblemer

