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KUN MED FÆLLES HJÆLP KAN
VI SKABE UNDERVÆRKER!
Vi har hørt det flere gange: Danmark stønner over landets placeringer i
skolernes Pisaundersøgelser, der er for mange unge der afbryder
uddannelserne, flere er skoletrætte i en alt for tidlig alder og skolerne er
ofte i mediernes kritiske øjemål. I dag ser vi flere steder slidte skoler,
lange uinspirerende gange – omgivelser der sender ubevidste signaler til
børnene om ligegyldighed. Alligevel ønsker vi kreative og initiativrige
unge mennesker, der kommer ud på den anden side af 9.kl. De skal helst
kunne tænke ud af boksen, være innovative og tage ansvar for egen
situation. Det er det, erhvervlivet har brug for. Det innovative Danmark.

ERHVERVSLIVETS ANSVAR FOR
FOLKESKOLEN

Af Anne Hopmann,
formand for non-profit
organisation Skøn Skole

Der er ikke tale om at erhvervslivet skal
overtage statens rolle og modernisere
skolerne. Hverken indholdsmæssigt eller i
forhold til de fysiske rammer. Men hvis vi
skal bevæge noget i vores opfattelse og
måde at lave skole på, skal vi alle sammen
løfte udfordringen, det er at ændre den
100 år gamle struktur der ligger i
bygninger og i måden at undervise på – og
elever, lærere og forældres opfattelse af
skolen. Det er vi med den nye folkeskolereform måske godt på vej til. Men det
kræver flere medspillere udenfor skolens
normale virke. Reformen og skolerne ser
gerne virklighedsnære projekter og an-

vendelsesorienteret undervisning, hvor
der er samarbejder med ”rigtige
virksomheder”, og flere steder lykkedes
dette også på forskellig vis. Et af stederne
er samarbejdet mellem skoler, forældre,
virksomheder og non profit foreningen
Skøn Skole.

SAMFUNDETS MEDVIRKEN
SKAFFER SOLIDARITET OG
FÆLLESSKAB
Solidaritet og fællesskab opnår man, når
man både giver og modtager. Der advares
mod en tendens i samfundet til mistroiskhed og egoisme og stigende
selviskhed. Dronningen bemærkede i en
nytårstale ”at det godt kan se

CSI

ud som om, at vi har overladt til samfundet
at klare mange af de forpligtelser, som
engang var hver enkelts opgave. Ofte går
det så vidt, at vi helt glemmer eller overser,
at samfundet jo egentlig er os selv, og at det
slet ikke kan fungere, hvis vi ikke hver især
gør en indsats og føler en forpligtelse over
for såvel vore nærmeste som for dem, vi
ikke lige løber på i det daglige.”
Så er det alene Statens ansvar at skabe og
forme den skole vi har i dag? Elever
tilbringer op til 16.000 af deres liv i kedelige
og uinspirerende lokaler. Næsten hver 2.
elev (42 % ) angiver at de ’ikke har ret
meget’ eller ’slet ingen’ indflydelse på
områder af skolens undervisningsmiljø*. Vi
ved at der er en sammenhæng mellem
følelser og indlæring – og at rare omgivelser
skaber bedre trivsel . *DCUM
Og hvordan kan vi styrke solidaritetsfølelsen i samfundet? Skøn Skole konceptet
byder på muligheden for at inddrage
samfundet omkring sig. Det kan være
forældre, bedsteforældre, pensionerede
pedeller eller virksomheder, der på den ene
eller anden måde deltager. Når dét sker,
mærker eleverne, at de og deres projekt
tages alvorligt af samfundet. Eleverne lærer
at agere i og med samfundet, og det kan
afføde mere aktive og ansvarsbevidste
samfundsborgere på sigt. Det skaber en
fællesskabsånd og en følelse af at være en
del af noget større. Det er med til at få
ejerskab og til at identificere sig som
borger. I projektet øver eleverne sig i at se
nye muligheder og skaffe ressourcer, hvor
de har brug for det. Hvordan kan vi få hjælp
til at bygge de møbler, vi har udtænkt os
eller er der andre måder at få hjælp til at
lave vores film, til at transportere varer
hjem fra byggemarkedet, opbakning til at
sy puder, anskaffelse af brugte bildæk eller
hvad det nu kunne være. Det kræver en
innovativ tankegang og mod til at gå nye
veje.

CORPORATE SOCIAL
INNOVATION
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.”

WIN-WIN FOR ALLE
Skolevicedirektør og udskolingsleder
Ingelise Tingdal Rasmussen har sammen
med eleverne haft fingrene helt nede i
savsmuldet. ”Skolen skal jo ikke kun være
en teoretisk platform – det er rigtigt
vigtigt, at den får nærhed med
virkeligheden. Så Skøn Skole repræsenterer også gøremålsundervisning, der
hvor man ser, at man skal beherske ting
for at bruge den reelt. I folkeskolen har vi
brug for nogle projekter, hvor vi bygger op
helt fra bunden, og hvor vi kæmper undervejs og bliver ved og træner vedholdenhed
og justerer undervejs og til sidst kan være
stolte over det, vi står med. Nogle af de
processer, har vi brug for andre til. Vi har
brug for de omkringværende kræfter. Og
det kan Skøn Skole hjælpe med eller være
en del af, at vi fører sådan en proces helt
igennem. Den reaktion, der er
efterfølgende, den er stærk og den er
vedvarende. Vi har brug for at arbejde
sammen med samfundet omkring os og
hjælpes ud af den osteklokke, som skolen
i årevis har fået ry af at befinde sig i.”
”På kun én uge har jeg opnået et
forældresamarbejde, som jeg ikke har
kunnet formå på et helt år” siger lærer
Martin Heisterberg.

FAKTABOKS

NON-PROFIT, LANDSDÆKKENDE ORGANISATION
Skøn Skole er et innovationsprogram, som på en uge, fører elever, lærere og evt.
virksomheder og forældre gennem praktiske opgaver, der kræver en høj grad af
samarbejde, en ekstra indsats, ansvar og engagement. På kun 6 dage nytænker og
redesigner skoleelever selv et område eller et rum på skolen, fx. deres eget klasselokale.
Forløbet udgør en læringsproces, der kombinerer faglig viden med praksis, samarbejde
og innovation/kreativitet. Nye kompetencer, nye relationer, fællesskab og handlekraft
er nogle af nøgleordene. Skøn Skole giver landsdækkende hjælp til selvhjælp, og stiller
gratis undervisningsmaterialer, tjeklister og projektstyringsværktøjer til rådighed. Når
eleverne som en del af koncepet dokumenterer deres proces og resultat med fotostory,
artikler og youtube-film på Skøn Skole portalen, tjener dette yderligere som inspiration
for andre – og konceptet spredes som ringe i vandet.

SUCCES

”Succes – det er at kunne selv” siger
Henrik Kjeldsen, Marketing Direktør fra
SILVAN. Det er jo helt naturligt for os at
tænke ”Gør det selv” – og ”Gør det
sammen” og ofte tænker vi dermed på
voksne. Men også børn og unge får en
fantastisk positiv oplevelse af at kunne
selv. Derfor hjælper vi Skøn Skole med at
lave ”hjælp til selvhjælp” til børn og unge
i skoler og gymnasier.”
Når virksomheder hjælper eleverne,
viser de, at de tager de unge og deres
læringsmiljø alvorligt. Virksomheder,
som f.eks. Silvan og Velux Danmark
støtter Skøn Skole, og de kan yderligere
gøre det muligt for deres ansatte at
hjælpe eleverne med det praktiske
arbejde
(Corporate
Volunteering)
undervejs i innovationsugen. Når dét
sker, mærker man, at der i fællesskab
udrettes små mirakler, hvilket styrker
samfundets ’vi-følelse’ og åbner op for
nye muligheder, som giver eleverne
kontakt til og indblik i erhvervslivet,”

For mange virksomheder betyder
troværdighed at tage ansvar for deres
handlinger, deres udvikling og for
hinanden. For at efterleve denne værdi
bliver denne indstilling fulgt op med at
tage et samfundsansvar. En virksomhed
kan med den finansielle støtte og/eller
med deres knowhow til foreningen hjælpe samfundet.
En virksomhed vil ikke hver gang kunne se
et umiddelbart afkast af sit samarbejde
med skoler. Virksomheder engagerer sig i
skoler ud fra et mere langsigtet perspektiv
og ud fra en oplevelse af den overordnede
samfundsmæssige sammenhæng, der er
mellem skolernes opgave og behovet for
arbejdspladser og medarbejdere med de
rette kompetencer.
Kun med støtte fra erhvervslivet,
aktive partnere, sponsorater og
engagerede mennesker, som løfter
sammen med os, kan vi skabe
underværker. Vær med. Kontakt Anne
Hopmann, Tlf. 28446871

GEVINST
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“Smukke rum skaber smukke tanker, og
der er mange, som er overbeviste om, at
skønhed, sandhed og godhed er tre sider
af samme sag – måske endog identiske
kvaliteter i menneskelivet hvis man
kigger dybt nok. Så en skøn skole
indgyder med stor sandsynlighed elever
mere indsigt, mere ansvarlighed og mere
mod på livet.
Ligesom to minusser kan blive til plus i
matematik, er projekt ”Skøn Skole” for
mig at se et skønt eksempel på, at to
underskud tilsammen kan give overskud.
Man tage: 1 del manglende ressourcer til
forbedring
af
uinspirerende
klasseværelser og 1 del manglende
praktisk-musisk udfoldelsesmulighed for
skoleelever – og inviterer derefter Skøn
Skole indenfor i problemerne – og
pludselig bliver stemningen meget
bedre, fordi skolens elever gives reel
mulighed for at skabe den.

www.skønskole.dk

At lade børn tilbringe store dele af deres
liv på nedslidte skoler, svarer på en måde
til at lade dem læse forældede
lærebøger. Man sender dem derved et
utvetydigt signal om, at skolen ikke har
samfundets prioritet, trods alverdens
politiske forsikringer om det modsatte.
Et signal de i bedste fald ikke kan bruge
til noget. Jeg vil anbefale alle at overveje
et projekt “Skøn Skole”.
Hans Henrik Knoop, Lektor (msk), Aarhus
Universitet (DPU)
Karen, 7kl., Præstø: ”Virksomhederne
har sammen med Skøn Skole gjort det
muligt for os at gøre det selv. Uden jeres
tro på os og støtte havde det ikke været
muligt - og så havde vi aldrig oplevet,
hvor gode vi kan være, og hvor meget
godt vi kan udrette, hvis bare vi arbejder
sammen.”

MED SKØN SKOLE FÅR STATEN OG SAMFUNDET NOGET TILBAGE:
Vi fremmer eget initiativ, ansvar og fællesskab og inspirerer elever til at være med til
at skabe deres verden – og dét i deres nærmiljø, hvor de færdes hver dag: i skolen. De
tager tingene i egen hånd og sætter noget i gang. De lærer derigennem at påskønne
værdier og mærker glæden ved engagement, ansvar og team-arbejde. Når unge
mærker, at de selv har kraften til at forme deres liv, får de lyst til at lære og mod på
livet. Det kræver en platform eller en ramme, hvor de kan udvikle sig og prøve ting af.
Skøn Skole har skabt denne konkrete ramme for handlekraft, som støtter social
forandring. Det er vigtigt, da de unge er fremtiden. De kan lære at initiativ og ansvar
kan være sjovt og er en nøgle til succes.
Skøn Skole modtager ikke offentlig støtte, men finansieres af sponsorater.

