SKØN SKOLE, sammen skaber vi gode Rammer for Læring + Trivsel

Side 1

Vær med i Danmarks første og største initiativ
for at få skønnere skoler !


Alle forældre vil deres børns bedste. Men
hvorfor accepterer vi, at de opholder sig
16.000 timer i nedslidte og uinspirerende
rammer ? Ved at støtte SKØN SKOLE
skaber vi hjælp til selvhjælp og dermed
mulighed for rammer, hvor børnene
dannes og stimuleres til initiativ,
innovation og engagement.



Rigtigt

mange medarbejdere ønsker at

gøre en forskel. Ved at engagere sig i
SKØN SKOLE får medarbejderne mulighed
for konkret at tage et samfundsansvar og
virksomhedens CSI strategi kommer ind
under huden på medarbejderne, når de
fysisk giver en hjælpende hånd på
aktionsdagene.


Når

vi som virksomhed støtter SKØN

SKOLE tager vi børnene alvorligt og giver
dem kraften til at tro på, at de selv kan
være med til at skabe forandringer.


SKØN

SKOLE er et gennemarbejdet

koncept, som skaber livsglæde og ansvar
for egne handlinger.

Vil du gerne profilere din virksomhed som frontløber i forhold
til at møde din målgruppe på nye måder ?
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Skøn Skole har udarbejdet et koncept med hjælp til selvhjælp,
hvor elever, forældre og lærere i samspil med erhvervslivet
aktiveres og har del i processen om at forandre og forbedre
børnenes egen hverdag. Det tydeliggøres, at succes kommer af
initiativ, ansvar og empowerment. Kompetencer, som
efterspørges i erhvervslivet.
Klasseværelse eller fællesareal renoveres af elever i samarbejde
med lærere, forældre og erhvervslivet. Skoleelever organiserer,
planlægger og designer – tager initiativ og ansvar. På Skøn Skole
portalen fås gratis hjælp til selvhjælp.
Skøn Skole
 bygger bro mellem skole og erhvervsliv
 støtter elevernes arbejde med indkøbs- og checklister,
fundraising, undervisningsmaterialer m.v.
 skaber en værdsættende ramme for fejring,
dokumentation og synliggørelse af klassens succes på en
fælles internetplatform
 sikrer at succesen udbredes til flere skoler

Skøn Skole er en non-profit forening.
Vi samarbejder med skoler og fagfolk, som kan give professionelt input, så konceptet bliver
landsdækkende bæredygtigt. Det er f.eks.





pædagogiske konsulenter, som sikrer, at arbejdsprocessen med eleverne er fagligt i orden.
eksperter fra erhvervslivet, som kan give professionelt bistand og kvalitetssikre det, eleverne
laver.
det er indretningskonsulenter og arkitekter, som inspirerer til det æstetiske læringsmiljø og
tænker i design og innovation og bidrager til undervisningsmaterialer af høj kvalitet.
Vi har rådført os med kommuner og dannet alliance med et udenlandsk lignende koncept, så vi
kan drage nytte af hinandens behov og kompetencer.
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Brian, chef for Silvan i Tårnby:
”Det har simpelthen været den bedste uge i lang
tid. Jeg er overrasket over, hvor spændende det
har været at følge elevernes udvikling og hvor
grebet jeg selv er blevet af at arbejde med
ungerne. I starten var jeg træt – nu har jeg slet
ikke lyst til at stoppe igen. Jeg har simpelthen
ikke lyst til at stoppe!”.

“Jeg glædede mig til at samarbejde med eleverne før vi gik i
gang, men jeg blev overrasket over, hvor gribende, det var.
Det har været utroligt inspirerende at opleve deres energi,
gåpåmod og entusiasme. Og hvor har de nået meget. Tænk,
at de kunne klare det på en uge. Man bliver jo helt grebet”
Joy Kremer, tekniker Dyrup

“Et projekt som “Skøn Skole” er noget, der giver mig som
medarbejder en tillid. Jeg får vist min viden gennem arbejdet
med børnene i projektet. Det er dejligt at kunne give dette
videre til børnene og se begejstringen i deres øjne. Det giver
mening. Det var et spændende projekt at være med i og jeg
glæder mig til næste gang.”
Henrik Lundorff, sælger Silvan Greve

Stine Bosse udtaler følgende om Skøn Skole:
”Skøn Skole er et godt eksempel på et initiativ, hvor forældre, elever og
skolen tager et ansvar for at forbedre rammerne for børns indlæring i
samarbejde med erhvervslivet – baseret på et efterprøvet og
dokumenteret projektforløb, hvor børnene i høj grad selv er involveret.
Det er et godt eksempel på Corporate Social Innovation, og viser en helt
ny vej på et væsentligt område. Vi kan enten beslutte, at vi ingen
ressourcer har, eller at vi har ubegrænsede ressourcer. Interessant.”
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Skøn Skole er en god mulighed for ”Corporate Social Responsibility” og ”Corporate Volunteering”.
Her kan du støtte et landsdækkende initiativ, som berør os alle – børn som voksne i Danmark.
Bidrag
Muligheder/ Return on investment
SKØN SKOLE PARTNER
Årligt bidrag (min. 3 år)
 Synlighed på hver side på Skøn Skole
til dækning af
portalen samt PR-muligheder med
foreningens løbende,
”en god historie”
udviklende arbejde,
 Synlighed på alle nyhedsbreve til
undervisningsmaterialer,
elever, forældre og virksomheder
website-liv og nye
 Workshops indenfor egen
aktiviteter
kernekompetence som har relation
til Skøn Skole eller processen
 Mulighed for at skabe
medarbejderengagement
 Kundenærhed på en ny måde
SPONSOR
Støtter med 25.000 /år
 Referere til projektet / PR mulighed
og gerne mere
 Brug af logo
 Evt. andre ydelser efter nærmere
aftale
LOKAL
Støtter med praktisk
 Referere til projektet / PR mulighed
HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED hjælp og tips til elever
 Brug af logo
 Skabe synlighed og udvise
engagement i lokal(samfundet)
 Skabe god kontakt til den lokale skole
NATURALIESPONSOR
Støtter med naturalier,
 Referere til projektet / PR mulighed
tid og knowhow fx med
 Brug af logo
web, kommunikation,
 Evt. andre ydelser efter nærmere
multimedie, regnskab ..
aftale

Er du interesseret ? Kontakt Anne Hopmann, anne@skoenskole.dk, Mobil 28446871 med det
samme og få en uforpligtende samtale.





Rekvirer vores baggrundsmateriale
Besøg vores hjemmeside som pejler i den retning vi går : http://www.skoenskole.dk/
Læs citater fra skoleledere, pædagogiske konsulenter, kommunallæger,
kommuneskolechefer, og virksomheder her: http://www.skoenskole.dk/intro/om-os/detsiger-andre-om-os/
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