
Unge bygger eget bibliotek i Herlev                               
 

Generation Swipe har taget sagen i egen hånd og bygget deres eget rum til 
innovation og iværksætteri i Herlev. Det hedder CreaLab og ligger i kælderen 

under Biblioteket Kilden. CreaLab indvies fredag d. 11. november. 
   

 
 

At skabe selv er en af fremtidens vigtigste kompetencer, og det er elever på Kildegårdskolen i 

Herlev lige nu i fuld gang med. Biblioteket har nemlig ladet de unge bestemme, hvordan et 

læringsrum og mødested for unge skal designes og bygges. 

 

Med hjælp fra designere og arkitekter fra tegnestuen Rosan Bosch Studio, og tech-folk fra det 

digitale kunstnerkollektiv Copenhagen Game Collective, har 63 elever fra 7. og 9. klasse samt 

Herlev Ballerup Produktionsskole designet de funktioner, de har brug for, for at kunne udfolde 

sig kreativt i skolen og i fritiden. Fra den 7. til den 11. november bygger de unge selv rummet. 

På byggelisten står bl.a. et lydstudie, et gaming lab og et green room til videoproduktion.   

 

Udskolingsleder Mikkel Høgh er imponeret over elevernes engagement og evner, og glæder sig 

til at drive Åben Skole på en helt ny måde: 

 

”Det er en gave for både elever, lærere og hele lokalområdet, at det er eleverne selv der har 

undersøgt behov, designet og nu skal bygge rummet. Samarbejdet på tværs øger vores 

muligheder for kreativ og innovativ undervisning på skolen, og vores elever og deres 

kammerater har fået et sted som er deres, hvor de også kan forfølge deres lyst til at udfolde 

sig kreativt, og skabe aktiviteter sammen i deres fritid. Jeg er sikker på, at rummet kan 

bidrage til at skabe varieret undervisning, og jeg glæder mig til at se, hvordan rummet bliver 

taget i brug i fritiden.” 

 

Også bibliotekschef Linda Klingenberg glæder sig over samarbejdet mellem skole og bibliotek:  

 

”Vores kerneopgave som bibliotek er at skabe lyst til læring. Og den lyst hjælpes på vej af de 

fysiske rammer, vi befinder os i. I CreaLab skabes nye muligheder for, at involvere sig i 

skabende aktiviteter, gå på opdagelse og udvikle digitale redskaber. De unge er eksperterne i 

at skabe deres egne rammer for læring, så de har naturligvis fået lov til at bestemme. Som 

skole og bibliotek har vi har lært rigtigt meget af de dygtige, iderige og energiske unge, som 

udvikler bydelens nye kreative laboratorie for videntilegnelse.”  

 



CreaLab indvies fredag d. 11. november kl. 14-16 bl.a. med tale af Herlev Kommunes 

borgmester Thomas Gyldal Petersen. 

Projektet er søsat af Herlev Bibliotek i samarbejde med Kildegårdskolen og Ballerup Herlev 

Produktionsskole.  

Projektet er støttet af midler fra Slots- og Kulturstyrelsen.  

 

Sted:           

 

Kildegårdskolen/Biblioteket Kilden 

Dildhaven 40 

2730 Herlev 

 

For kontakt: 

 

Projektleder Mia Nadia Lippert, 24439466, minl@herlevbibliotek.dk 

Bibliotekschef Linda Klingenberg, 4452 5701, lik@herlevbibliotek.dk 

Udskolingsleder Mikkel Høgh, 44525549, Mikkel_Hogh@herlev.dk 

 

 
 

 
 
Her præsenterer en af eleverne arkitektmodellen for de unges læringsrum 
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