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Landets bedste folkeskoler
af Dorte Georgsen

”Lad os skabe landets bedste folkeskole”, sagde formand, Jens Ole Aagaard Jensen til 175 erhvervsledere, der
var samlet til generalforsamlingen i
Herning & Ikast-Brande Erhvervsråd i
foråret.
”Den helt store udfordring er at
skabe arbejdskraft. I de kommende
år forsvinder de store årgange fra arbejdsmarkedet, og de vil ikke kunne
erstattes af de unge. Og enhver kan
regne ud, at det ikke går i længden”,
forklarede Jens-Ole Aagaard Jensen,
der derfor vil have bedre uddannelse
i Herning og Ikast-Brande Kommune.
Et budskab, han sender videre til politikerne.

sender til virksomhederne.

det en god investering for alle”.

Det er helt i tråd med Ikast-Brande
Kommunes arbejde med entreprenørskab og det store arbejde, der gøres
på skolerne. ” Og det er meget positivt, at der bagefter sættes handling
bag ordene”, siger Jørgen Schmidt,
der efter generalforsamlingen mødte
Jens Ole Aagard Jensen om et konkret
samarbejde.

I første omgang er der aftalt et møde
med to lærere fra Vestre Skole, Birgitte Schoebel og Jesper Hougaard
Sørensen om et konkret miljøprojekt
for en 9. Klasse.

”Vi vil meget gerne fungere som ambassadører for entreprenørskabsskolen og bidrager gerne med sparring
om, hvad, der foregår i erhvervslivet”,
siger Jens Ole Aagard Jensen. ”Hvis vi
sammen med Folkeskolen kan medvirke til at skabe en god og innovativ
Det er et meget flot signal, som Jens proces, hvor de unge kan få afprøvet
Ole Aagaard Jensen og Erhvervsrådet – og udviklet deres kompetencer, er

Jens Ole Aagaard
Jens Ole Aagaard er adm.
direktør i Hollensen Energy
A/S, Ikast og har derudover
en række tillidsposter i
dansk erhvervsliv.
Han er bl.a. medlem af DI’s
(Dansk Industri) hovedbestyrelse, formand for DI,
Midt Vest og formand for
Herning & Ikast-Brande
Erhvervsråd.

Hollensen Energy A/S
Hollesen Energy A/S er en spændende virksomhed, der har domicil på
Finsensvej i Ikast. Hollesen Energy designer og udvikler varme- og elanlæg, bl.a. biomasseanlæg og arbejder med CO2-neutral brændsel og vedvarende energi. Visionen er at blive førende udbyder af energianlæg og
miljørigtig produktion af varme.

Pionertur til San
Francisco
Af lærer Jane Lehmann

Lørdag d. 28. marts drog de nominerede til ”pionerprisen 2008” af sted til
San Francisco. Turen var præmien til
alle de nominerede. Vi var ti undervisere og to fra Dansk naturvidenskabsformidling med, som også var arrangører af turen.
Vi havde fornøjelsen af at møde
mange spændende mennesker både
fra erhvervslivet og skoleverdenen. Vi
besøgte Innovation Center Denmark,
som skal bygge bro mellem Danmark
og Sillicon Valley. Senere samme dag
var vi på SRI, som er et amerikansk
firma, hvor der arbejdes med innovation. Begge steder så og hørte vi
om vigtigheden af at være kreativ og
innovativ. Fremtiden er design, teknologi og økonomi.
Vi er i innovationstiden, sagde Curt
Carlson, President and CEO of SRI International. Han er virkelig en spændende person. Man kan sagtens finde
nogle hans udtalelser på nettet, hvis
man har lyst til at høre mere om hans
tanker. Her er et link.
http://itc.conversationsnetwork.org/
shows/detail1695.html
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Eleverne skulle også her deltage i en
konkurrence i slutningen af skoleåret.
Men inden de kommer dertil, skulle
de alene eller i mindre grupper skabe
sig en business. Eleverne var meget
opsatte på, at de skulle lære noget,
fordi de vidste, at det var det, der
kunne være med til at give dem muligheden for at få en god uddannelse
og dermed et godt arbejde. De var
meget målrettede, de elever vi talte
med, men de havde også set mange
eksempler på, hvordan det kan gå,
hvis ikke man får sig en uddannelse.

Briefing omkring turen

Det, der var mest interessant for os
i folkeskolen, var besøgene på Stanfords designlinje, Berkeley University
og to skolers valghold i entreprenørskab. På Stanford så vi nogle spændende lokaler, som gav mulighed for
kreativitet. Her var det tydeligt, at fysiske rammerne kan have stor betydning for den kreative proces. Masser
af flytbare tavler, rullearbejdsborde,
post-it i lange baner og en masse tusser. En synlig tidsplan er vigtigt, for at
ideerne bliver ført ud i livet.
Vi besøgte en del af Berkeley, som
hedder HAAS. Her fortalte de om deres brug af mentorer. Nogle udvalgte
universitetsstuderende brugte deres
fritid på at hjælpe valghold på Middle
Schools. Der var typisk tre mentorer
og en lærer på sådan et valghold.
Man kunne være mentor i to år.

Elever fra Middle School dekorerer
rammer til deres business

Det handlede meget om at tjene flest
penge, og så skulle overskuddet gå til
et velgørende formål. Begrebet ”At
give tilbage til samfundet” gennemsyrer hele skolesystemet.

Som det sidste planlagte besøg var vi
på IDEO. Det var virkelig spændende.
Det var noget af det mest innovative,
vi så på turen. De arbejde indenfor
alle fag. De havde bl.a. udviklet de
nyeste checkpoints i lufthavnene, ny
insulinsprøjter, hjertestartere og elastikraketterne, som lige pt kan købes
i mange butikker. Og det virkede som
om, de legede dagen lang. De havde
så mange gode råd til, hvordan man
arbejder innovativt. Følgende regler
skal der arbejdes efter, hvis der skal
være gode muligheder for innovation:

A) Defer Judgment
B) Build on the Ideas of Others
C) Encourage wild Ideas
D) One conversation at a Time

E) Stay focused on the Topic
Elevernes motivation for at være på
valgholdet var, at de lærte noget om
F) Go for Quality
Eleverne på Middle School skulle lave at drive virksomhed, og de kunne
deres egen business. Det hold, vi så, hjælpe andre via de penge, de tjente.
skulle dekorere rammer. De skulle
Det var nogle meget engagerede elei slutningen af skoleåret deltage i
ver og mentorer, vi så. De havde så
Så til slut kan jeg opfordre alle til at
konkurrencer om at være de bedste travlt, at de næsten ikke opdagede, at melde sig til pionerprisen. Det er arentreprenører.
vi var 12 gæster i deres klasselokale.’ bejdet værd.
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Elever i 5. årgang på Blåhøj Skole har lavet hjemmeside
til Skovbjerggaard Landbrugsudstilling
Af lærer Bent Karup Frederiksen

Eleverne har oplevet, at det er lidt anderledes at lave noget for andre. ”Vi
skal jo lave det, som de gerne vil have
det”, har jeg hørt nogle gange.

”Vi skal jo lave det, som de gerne vil have
det” lyder det fra eleverne på Blåhøj
Skole, når de hjælper Erna og Ove med at
udarbejde en hjemmeside, der kan reklamere for deres landbrugsudstilling.

På Skovbjerggaard ved Blåhøj bor
Erna og Ove Gejl Christensen. De har i
de seneste år opbygget en ret betydelig samling af diverse effekter fra ”en
dansk bondegård - første halvdel af
1900-tallet”.
Erna er kommet på Blåhøj Skole nogle
gange for at få kopieret lidt materiale
til deres landbrugsudstilling/museum
og ved et besøg fortalte hun, at deres
børn havde foræret dem en computer
til deres guldbryllup. Hun var opsat
på at komme til at bruge ”tingesten”,
men til hvad?

Vi har planer om en ”klippe snor over
fest” sammen med Erna og Ove her
på skolen, når hjemmesiden er helt
færdig.
Erna og Ove Gejl Christensen foran
Skovbjerggaard

hjemmesider før, så vi skulle bruge
noget tid på at øve os ved at lave en
personlig hjemmeside ud fra en skabelon.

Vi vil tilbyde at fortsætte samarbejdet
ved bl.a. at vedligeholde og udvikle
siden i næste skoleår.
Billeder af hjemmesiden:

I de efterfølgende uger fungerede de
4 elever som ”hjælpelærere” for de
andre elever i klassen. Vi delte arbejdet op i nogle delemner, som små
hold på 3-4 elever havde ansvar for.
Vi blev enige om, at Erna og Ove må- Nogle arbejdede på skolen, mens anske havde behov for en hjemmeside, dre cyklede ud og samlede billeder og
der kan markedsføre deres landbrugs- oplysninger til hjemmesiden.
udstilling. Eleverne var straks med på
ideen, så 5. klasse og jeg cyklede ud
Vi er nu næsten færdige med siden.
på Skovbjerggaard, hvor hjemmesiden
blev drøftet. Det blev bestemt, at vi
Den kan ses på
skulle vende tilbage og tage nogle
billeder, mens alle blomsterne stod så
flot. Erna ville så på computerkursus
hvor den ligger så længe vi arbejder
i løbet af vinteren, og vi skulle øve
med den. Senere vil vi hjælpe Erna og
os på at lave hjemmeside - for så at
Ove med at få hjemmesiden placeret
vende tilbage i foråret.
på et domænenavn, som de selv vælger.
For at få lidt vejledning i hjemmesideproduktion og anvendelse af
domænenavn mm. besøgte 4 elever Samarbejdet med Erna og Ove har
fra klassen og jeg Kenneth Petersen, været rigtig godt. De er nogle glade og
som er Skoleafdelingens IT-konsulent. positive mennesker og har taget rigtig
godt imod børnene.
Hverken klassen eller jeg har lavet

www.iks.dk/museum
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