INVITATION

LÆRING
GENNEM
LEG

Fremtidens samarbejde mellem skole og erhvervsliv
Vi kontakter dig, fordi vi har brug for din tid...helt præcist tre timer d. 7. juni fra kl 9 til
kl. 12.
Vi skal lave ideer til, hvordan vi kan udvikle fremtidens samarbejde mellem grundskole og
erhvervsliv, så det bliver andet end sodavandsbesøg.
Måske kan din virksomhed se en interesse i det, eller måske har du en personlig motivation
for at deltage - uanset hvad har vi meget brug for DIN hjælp.
IdéWorkshop
Tid: Tirsdag d. 7. juni 2011 kl. 9 -12
Sted: Spinderihallerne, Spinderigade 11,Vejle
Forberedelse: Intet. Du skal bare møde op, så vil vi vride tanker og ideer ud af dig.
Hvis du har tid og lyst giver vi frokost efterfølgende.
Tilmelding: Tina Holm Sørensen, 2268 7244 eller tina.holm.sorensen@aarch.com
Med Venlig Hilsen
Skoleafdelingen, Vejle Kommune
Nørremarksskolen, Vejle
Engum Skole, Vejle
H. C. Ørstedsskolen, Langeland
Skybrud a/s
Leg og læring. Kids n Tweens Lifestyle

Kontaktperson:
Tina Holm Sørensen
Laboratorieleder for Arkitektur og Design i
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Arkitektskolen Aarhus
Mobil: 2268 7244
E- mail: tina.holm.sorensen@aarch.com
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OM PROJEKTET

Fremtidens samarbejde mellem skole og erhvervsliv
Målet med projektet er at udvikle et koncept for samarbejdet mellem grundskole og erhvervsliv
målrettet fremtidens skole og samfund.
På landsplan er der begrænsede erfaringer med udvikling af samarbejde mellem skole og erhvervsliv. De
nuværende samarbejder er fokuseret på traditionelle aktiviteter (som virksomhedsbesøg), og de foregår i
begrænset omfang.
Grundskolen anno 2011 er præget af industrisamfundets idealer, der kommer til udtryk i den aldersopdelte
klassestruktur, skolefagenes kategorisering af relevant viden og undervisning, skoleklokken, der strukturerer
skoledagen i lektioner etc.
Skolens kultur er i høj grad præget af rationelle logikker, hvor idealet er at børn skal udvikle sig nogenlunde ensartet i overensstemmelse med deres alder og afslutte skolen med stort set de samme kompetencer.
Men hvordan stemmer denne tænkning og forståelse af børns udvikling og læringsprocesser overens med
nutidens og fremtidens videns-, oplevelses– og idesamfund. Meget tyder i dag på, at skolernes praksis har svært
ved at holde trit med den generelle udvikling i samfundet. Det gælder både virksomhedernes efterspørgsel af
kreativ, fleksibel og selvledende arbejdskraft og udviklingen blandt børn og unge, som har forventninger/krav til at
skoleaktiviteter skal være relevante, meningsgivende i forhold til det aktuelle samfundsliv.
Der er behov for at fremtidens folkeskole i højere grad tager pulsen på den aktuelle udvikling i samfundet (eks.
den digitale udvikling) og justerer praksis til den virkelighed og dagligdag, som børn vil leve i om 10 år. På samme
måde er der behov for, at skolen i langt højere grad end tidligere bevæger sig ”uden for murerne” og er i løbende
dialog med samfundets øvrige institutioner og private virksomheder.
Konceptet for samarbejde mellem skole og erhverv skal række ud i fremtiden og vil blandt andet skulle forholde
sig til følgende spørgsmål:
Hvad er det for nogle kompetencer børnene skal have i fremtidens samfund?
Hvordan vil eleverne kunne blive en ressource for virksomhederne?
Hvordan kan virkomhederne inddrages i at løse skolens opgave?
Hvordan får vi bygget bro mellem elev og samfund tidligst muligt?
Vil skolerne kunne være en interessant medspiller for virksomhederne?
Hvorfor er læringsprocessen buret inde i bygninger, når det eleverne lærer om er udenfor?
Hvordan skabes en meningsfyldt dagligdag for eleverne?

Partnere i projektet:
Skoleafdelingen, Vejle Kommune; Nørremarksskolen, Vejle; Engum Skole, Vejle; H. C. Ørstedsskolen, Langeland;
Skybrud a/s;
Leg og læring. Kids n Tweens Lifestyle.
Projektet er finansieret af Leg og læring. Kids n Tweens Lifestyle og kører i 2011.
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