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Baggrund (hvorfor dette projekt?) - Formål  
Dette projekt går ud på at Bavnehøjskolens PLC skal kvalificeres til at udvikle en innovativ og 
entreprenant didaktisk tilgang til undervisningen, og få bredt denne didaktik videre ud til resten af 
skolens – og kommunens -  lærere gennem deciderede undervisningsforløb udgivet på 
læringsplatformen (MeeBook). PLC skal med andre ord metodeudvikle, så det kommer egen og de 
andre skoler i kommunen til gavn. 
Projektet starter ud i indskolingen, hvor PLC skal udvikle en læseplan (bilag) for 
innovationsdidaktikken med klare mål for denne aldersgruppe (6 – 8 år). Læseplanen for 
innovationsdidaktikken skal derefter udvikles og udbredes til resten af skolen. Læseplanen skal 
sikre, at eleverne gennemgår innovative og entreprenante læreprocesser gennem hele deres 
skolegang. 
Der skal sættes tid af til at PLC kan inspireres, kvalificeres og udvikle undervisningsforløb, som 
derefter kan inspirere og kvalificere kolleger på skolen og resten af kommunens 
uddannelsespersonale gennem oplæg i kommunens PLC fællesskab samt via den kommunale 
læringsplatform.  
I projektet skal der søges samarbejde med lokale virksomheder, andre institutioner samt 
folkebiblioteket. Dette samarbejde skal munde ud i undervisningsforløb, hvor eleverne oplever sig 
selv som producenter ift. lokalområdet.  
 

Målgruppe  
Den primære målgruppe som vil få gavn af projektet, er eleverne på Bavnehøjskolen.  
Den sekundære målgruppe er kommunens PLC, Folkebiblioteket samt de eventuelle 
samarbejdspartnere, der vil involveres i løbet af projektet. 
 



Hvor mange deltagere var involveret/ fået gavn af projektet?  
Alle elever og medarbejdere på skolen har været involveret i en innovationsdag med oplæg af Jon 
Bille og efterfølgende var der workshops med forskellige opgaver, der alle havde fokus på 
problemløsning og innovation. Senere på dagen var skolens forældre inviteret til oplæg, og 
medarbejdere fra kommunens skolers PLC deltog også i en session. 
En medarbejderaften på Bavnehøjskolen var dedikeret til at planlægge innovationsforløb og –
tænkning, og der har også været oplæg for kommunens Børne- og Skoleudvalg. 
I indskolingen er der specielt i to af vores aldersblandede klasser blevet arbejdet kontinuert med 
projektet, og det er endvidere blevet bredt ud til de andre klasser gennem vores 
innovationsvejleder.  
Der har været samarbejde med det lokale bibliotek og plejehjem i forbindelse med projektet. 
Så alle medarbejdere, alle elever, børn fra daginstitutioner og en del af vores forældre har været 
involveret i større eller mindre grad, og en del af kommunens PLC-medarbejdere har også haft 
gavn af projektet til deres videre arbejde. 
 

Hvilke metoder har projektet brugt/bygget på?  
PLC’s kvalificering af innovationsdidaktikken videreføres til skolens medarbejdere gennem 
workshops, inspirationsoplæg, co-teaching samt færdige undervisningsforløb, der vil være 
tilgængelige på læringsplatformen. Ligeledes vil der løbende blive mulighed for faglig sparring og 
vejledning via PLC.  
 
Hvilke og hvor mange forskellige aktiviteter er gennemført?  
 
Oplæg fra Jon Bille ( https://www.computerworld.dk/forfatter/9243 ) 
BESØG: 
Billund Internationale Skole 
Ålborg, Mellervangskolen 
Bett samt udvalgte skoler med elementer af innovativ praksis i London 
Legohouse – med klasser 
Fablearn 2017 i DOKK1 
Studietur, Vejle og Amager med andre PLC-medarbejdere fra kommunen og pædagogisk konsulent 
for at se på innovative læringsrum. 
Danmarks Læringsfestival 
ARRANGEMENTER 
Pædagogisk aften på Bavnehøjskolen 
Samarbejde med bibliotek 
My Playground/ Århus kulturby 
Samarbejde med Møllegården plejehjem 
Besøg af biavler 

https://www.computerworld.dk/forfatter/9243


Læringssamtaler med forældre/elever på andet år 
Workshops for personale på Korsholm skole, i Kulturhuset Sløjfen om evalueringskultur, oplæg for 
skoleforvaltning, oplæg for medarbejdere på Ulstrup skole. 
 
Hvad er den samlede vurdering af projektets succes 
Vi oplever, at vi er kommet rigtigt langt. I de klasser, hvor der arbejdes mest med innovativ 
didaktik, er de blevet gode til at stille undrende spørgsmål og er kreative og idérige i deres 
problemløsning.  Samtidig ligger de over landsgennemsnittet i den nationale test i læsning for 
2.klasse, og deres matematikniveau er tilsvarende højt.  
Der er generelt en interesse for at arbejde med innovative forløb blandt medarbejdere, og vi 
forventer os meget af de planlagte dage i næste skoleår med innovative forløb i indskoling og på 
mellemtrin. Læseplanen bredes ud til i første gang indskolingen, og her vil læringssamtaler, hvor 
eleverne selv fortæller om deres læring også udbredes. 
På læringsfestivalen, hvor vi præsenterede projektet, fik vi kontakt med en italiensk skole og et par 
danske, der gav udtryk for interesse for vores projekt, og de vil eventuelt kontakte os. 
Vi havde også Favrskov Kommunes Børne- og skoleudvalg på besøg, og de var meget imponerede 
over projektet.  
På et skoleledermøde vil vi holde et kort oplæg om projektet, og vi har en aftale med en journalist 
om et indslag, evt. en video, på Favrskov Kommunes hjemmeside. 
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