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1. Registrer din klasse på
www.skønskole.dk.

2. Download tjeklister og
workshops og lad jer inspirere
af de mange idéer til en
skønnere skole. Gratis !

3. Planlæg projektet ifølge
tjeklister.

4. Saml penge (få idéer hertil
på portalen) og download et
rabatformular som hjælp til
indkøb i byggemarkedet.

5. Find en aktionsdato og
inviter et par gør-det-selverfarne forældre med.

6. Så er I

i gang! – Lav en

fotostory eller en video om
jeres projekt og præsenter
den på Skøn Skole portalen
og vis andre vejen.
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Fastlæg rammerne for jeres projekt. Følgende spørgsmål kan hjælpe dig og
dine kolleger igang og give et overblik.

1. FORMÅL
Projektomfang

side 4-7

Præsentation – og motivation

side 8

Tænk over formålet med projektet. Sæt kryds ved de tre vigtigste faktorer

Forberedelse

side 9

Kommuniker i tide

side 10

Forbered elever med evaluering

side 11

Din egen tjekliste

side 12

Ultimative værktøjer

side 13

Daglige samlinger

side 14

Grupper

side 15

Dine samarbejdspartnere

side 16

Krøllen på halen

side 17

Hotline

side 18

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

forbedre de fysiske rammer
forbedre fællesskabet
arbejde med kreativitet & samarbejde
arbejde med innovation
arbejde med iværksætteri
arbejde med økonomistyring
arbejde med fundraising
arbejde tværfagligt med dansk, matematik, mediefag, håndværk &
design, billedkunst
spotte nye kompetencer og talenter
arbejde med selvværd
skabe bedre relationer til og blandt elever
arbejde med og gøre opmærksom på hinandens kompetencer og
styrker
involvere forældre i samarbejdet og styrke relationen
andet: ____________________________________

2. DELTAGERE/ og ressourcer
Hvor mange tænker du skal deltage i projektet? Du skal beregne min. 1
fuldtidslærer per klasse for at få optimalt udbytte. Jo flere deltagere på én
gang, desto mere komplekst og svært er projektet. (Konceptet er udarbejde
til udskoling og ungdomsuddannelser. Benyttes det til yngre klasser, skal
voksenandelen (og fx forældreantal) være større.)
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Antal klasser: _____________
Klasseniveau: _____________
Antal lærere: _____________ Navne:
_________________________________________________________
o

Ja, jeg har opbakning fra skoleledelsen om at kunne være tilstede
100% i projektet og fritages for andre opgaver i den periode.

Hvis jeres projekt omfatter byggeri af fx en læsetrappe, en bænk eller lign.
skal I have tilsagn fra en lærer, der er fortrolig med et sådant arbejde. Fx en
sløjdlærer. Også forældre der er vant til godt gør-det-selv-arbejde eller en
lokal tømrer, snedkerlæring eller lign. kan bruges.
o

Gab ikke over for meget. Det er fristende at tage flere områder. Begræns jer
til ét rum. Vær opmærksom på at ét rum ofte har et budget på 10.000 kr. i
materialer. Jo større rummet er og jo dårligere tilstand desto større
omkostninger. Jo flere deltager, desto større omkostninger, da flere
deltagere betyder flere idéer, flere del-projekter, flere hænder i arbejde,
flere materialer.
Laver I flere klasseværelser på én gang, kan det være svært at styre.
Anbefaling: lav ét klasseværelse med én klasse og tidsforskyd de næste
klasser og rum, så I kan få erfaringer med fra det ene til det andet projekt.

4. BUDGET

Ja, vi har følgende ressource, der har den fornødne tid til at styre,
facilitere og bygge (NB: eleverne i bygge-gruppen kan ikke lades
alene med projektet på noget tidspunkt). – Eller ja, jeg er overbevist
om at vi kan finde en sådan person i forældrekredsen eller andet
sted:

Det kan være svært at lave et budget, når man ikke har haft 1.
innovationsdag med eleverne, hvor man finder ud af, hvad der ønskes og
hvad der kan laves. Men fx 10-13.000 kr. for materialer til et klasseværelse er
ikke urealistisk. Få idé om hvad der kan bruges penge på i Tjeklisterne på
hjemmesiden eller få meget kort input her:

__________________________________

Som tidligere nævnt kommer det an på rummets tilstand og hvad der er
nødvendigt?

3. RUM /omfang
Hvilket rum handler det om?
o
o
o
o

Fælleslokale
Gangareal
Klasseværelse
En enkelt væg, en enkelt dag

o

Andet: __________________

o
o
o
o
o
o

Skal alle vægge males hvide, så der er en god basis at arbejde ud fra?
(= mange liter maling)
Skal alle paneler males
Skal loftet males
Skal vinduer eller døre males eller udskiftes
Har I mon brug for stof/madrasser?
Hvor meget skal der bygges? (= behov for træ)
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Det kommer også an på om skolen råder over masser af træ, I kan bruge eller
om I er gode til at lave favorable aftaler med jeres lokale virksomheder eller
har andre I evt. kan få noget sponsoreret fra.

Uden motivation – ingen succes

NB: vær varsom med at modtage maling sponsoreret – hvis det handler om
allerede fastlagte farver, som I ikke har valgt (bortset fra hvid og sort). Det
låser jeres koncept og frihed til at designe – og farverne falder ofte ved siden
af og passer ikke til de nuancer, som I kunne ønske jer. Resultatet bliver ikke
godt.

Få dine kolleger med på projektet – det giver mere bonus at være flere om
det. Surf på hjemmesiden, se filmen på forsiden, se projekter - og læs om
gevinsterne.

I kan selvfølgelig frit vælge jeres leverandør. Husk, at I får 20 % rabat på køb
hos Silvan. Se hjemmeside for ansøgning.

5. FUNDRAISING
Hvis I vil inddrage fundraising-delen er det et projekt i sig selv. Det skal
planlægges med god tid i forvejen – ofte måneder før selve Skøn Skole
projektet. Find idéer til elevernes egne fundraising-aktiviteter på
hjemmesiden.

Det gælder for såvel kolleger som for elever (og forældre).

Introducer Skøn Skole idéen for dine elever. Du kan evt. åbne med en
diskussion om læringsmiljø – de fysiskke rammer, tonen og samværet i
klassen. Få eleverne til at sætte ord på hvad der er et godt skoleliv (værdier,
opførsel, stemninger, rare omgivelser). Du kan også lave en indgangsvinkel
fra temaet kreativitet og innovation, hvor I diskuterer hvad det er, og
hvordan f.eks. design påvirker dig i din hverdag – eller kan være et redskab til
at få et bedre liv.
Hvis I er online kan du introducere Skøn Skole portalen for eleverne og surfe
lidt rundt og lade jer inspirere af de mange projekter og før- og efterbilleder.

Hvis I søger fonde til at bidrage til jeres projekt er der ofte min. 4 måneders
behandlingstid.

Vis Introduktionsfilmen til elever. Den er 8 min. lang. Hør elevernes
reaktioner bagefter og mærk efter, om de er motivieret og inspireret. Du
finder den her: http://www.skoenskole.dk/til-elever/

6. TID

Fastlæg rammerne for jeres projekt i forvejen.

Hvornår vil I gennemføre projektet?
______________________________________________________
Anbefalet dage til et ”fuldt udnyttet” Skøn Skoleprojekt er min. 6 dage. Se
eksempel på drejebog på hjemmesiden.
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En god forberedelse er det halve arbejde


Registrer din klasse og jeres projekt her på portalen – evt. sammen
med eleverne. Du modtager herefter en adgangskode, hvor du får
tilgang til alle planlægningsværktøjer, idéer og inspiration til jeres
projekt eller til fundraising. Materialerne under menuen REDSKABER.



Download “tjeklister til projektstyring” og få et overblik over
processen. Kig på de øvrige materialer og lad dig inspirere.



Planlæg og gennemfør en fundraisningaktivitet med klassen. Det er
meget forskelligt, hvor mange penge en klasse kan samle, og hvor
mange penge klassen har brug for til forskønnelsen. Men der er en
stor lærdom i at skulle skaffe penge selv. Eleverne får større viden
om økonomi, hvordan tingene hænger sammen, hvor meget ting
koster – og de passer langt bedre på tingene, når de selv har samlet
penge og betalt regningen. Undersøg om skoleledelsen evt. vil give
et bidrag til projektet eller ofre nye elevskabe, stole eller andet.



Lav en drejebog for innovationsugen. Du kan finde et eksempel på en
drejebog under REDSKABER/GUIDELINES når du er tilmeldt Skøn
Skole.

Gør fundraising til FUNraising.
At skaffe penge til de materialer, I skal bruge er en aktivitet i
sig selv. Få forældre til at bakke op og være med i
planlægningen og udførelsen.
Find inspiration til fundraising-idéer på Skøn Skole
hjemmesiden under REDSKABER/GUIDELINES

Klar, parat; Skøn Skole – sådan starter du

Free download picture

Ordet kommunikation kommer af det latinske
communicare, hvilket nogenlunde oversat betyder "at gøre
fælles, fordele".

Kommunikér i god tid. Information inddrager og motiverer andre. På
hjemmesiden under REDSKABER/GUIDELINDES/LÆRERVEJLEDNNG finder
du hjælp til kommunikation. Det kanfx være skabeloner og formuleringer
til Forældreintra, så du ikke skal bruge tid på at forklare hvad Skøn Skole
er.
Under REDSKABER finder du også en Skøn Skole plakat
som du kan sætte på skolens opslagstavle for at motivere, informere og
sætte fokus på projektet.
Vigtigt er at du får downloadet en formular, så du har forældrenes
tilladelse til at fotografere og filme børnene. Fototilladelse
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Spørgeskema hjælper deltagerne
Ved at gennemføre et spørgeskema om det fysiske og psykiske
undervisningsmiljø før Skøn Skole ugen får eleverne en bevidsthed om
tilstanden lige nu og den forbereder dem på ugen, der kommer.
Spørgeskemaet efter Skøn Skole ugen giver eleverne mulighed for at
give feedback på ugen og synliggør eventuelle forandringer og
udviklinger både på det ydre og indre plan.
Vores spørgeskemaer finder du på hjemmesiden under REDSKABER.
Der er ligeledes spørgeskemaer til lærerne.
Før-skemaerne laves ca. 1 uge før innovationsugens start. Efterskemaerne laves umiddelbart efter innovationsugen.
Evalueringen giver Skøn Skole og evt. virksomhedspartnere et redskab
til at kunne forbedre innovationsugen. Derfor må du meget gerne
sende dem til os: Skøn Skole, Anne Hopmann, Alfred Christensensvej
9b, 2850 Nærum

Elevcitat: ”Det er sjovt selv at købe ind og få lov til selv at male –
normalt er det ens forældre eller de voksne i skolen, der gør det,
men her fik vi lov til at bestemme. Det er også rart at der bliver
lyttet til en. At man bliver taget alvorligt – at det ikke kun er de
voksnes mening, der tæller.”

Lav din egen tjekliste
Lav din egen tjekliste så du husker alt. Du kan finde en skabelon
på hjemmesiden under REDSKABER/LÆRERVEJLEDNING.
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De 6 dage og 2 ultimative værktøjer
Som tidligere nævnt anbefaler vi at bruge 6 hele dage på Skøn Skole
forløbet, for at få det optimale udbytte.
På nettet finder du under REDSKABER/LÆRERFORBEREDELSE vores bud
på en drejebog til dagene. Lad dig inspirere af den og lav din egen
drejebog, så du har overblik over dagene, og det I skal nå hver dag.
I tjeklister til projektstyring finder du mange gode skabeloner værktøjer,
der hjælper dig i mål. Et af dem er en aktivitetsliste, som er en helt
detaljeret plan over hvem, der skal gør hvad, hvad der skal indkøbes mv.
Det er vores foretrukne styringsredskab, som vi kun kan anbefale, hvis
du vil bevare overblikket og styringen.
Forbered dag 1.
Sørg evt. for projektor.
Tjek din personlige tjekliste, husk f.eks. kamera.
Print workshops 1-6,
print værktøjskasse,
print kreative workshops (idéer).
Forbered dag 2.
Print tjeklister til projektstyring.
print tjeklister til dokumentation.
Ved dagens slutning er det ultimative værktøj for de følgende dage det færdigt
udfyldte skema over alle aktiviteter, som du kan finde i tjeklisterne. Hav den
med, når I køber ind, så bevarer I overblikket.
Nu kører I efter jeres drejebog for innovationsugen. I har defineret opgaver og
inddelt i grupper og ansvarsområder.
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Daglige samlinger skaber
fællesskab og overblik.
Lav samlinger med klassen alt
efter behov. Vores anbefaling er
at holde samling hver morgen og
igen omkring middagstid.
Tjek op på hvor langt grupperne
er kommet, lyt til problemer og
giv dem hjælp til at løse dem. Tjek
jeres tidsplan og få dem til at tage
ansvar for deres projekt.

ROS, ros og ros. Find de gode
historier frem, opfordre eleverne
til at finde de gode historier hos
hinanden og fortæl om dem i
plenum.
”Tving” hinanden til at finde 3
gode oplevelser inden næste
samling – det tydeliggør (måske
skjulte) kompetencer og spreder
glæde og giver fokus på det
positive.
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Fordel ansvaret, inddel i grupper og skift ind
imellem
Hvis du følger vores forslag til drejebogen vil der den første
innovationsdag blive arbejde i workshops. På anden-dagen skal der
enten arbejdes i plenum eller der skal etableres grupper, der regner
ud, hvor meget materiale, der er brug for. Det kunne se således ud:
 maler-gruppe til udregning af behov og senere malerarbejde
 træ-gruppe til udregning af behov og senere træarbejde
 dokumentations-gruppe
 forplejningsgruppe og ferniseringsgruppe
 klargøring/rengøringsgruppe
 evt. kreativgruppe til planlægning og forberedelse af personligt
værk
Det er smart at dokumentationsgruppen ikke ændrer sig i løbet af
projetket, men de øvrige grupper kan sagtens varieres, så der prøves
lidt af hvert. En repræsentant fra alle grupper (eller hele klassen) kan
også være med i ”indkøbsgruppen” den dag der købes ind.
I kan også lave en styringsgruppe, en skulpturgruppe osv. – alt efter
hvad der giver mening. Se forslag til tidsplan og organisering i
drejebogen

Sammen skaber vi underværker.
En unikt aspekt ved Skøn Skole konceptet er samarbejdet med erhvervslivet
og samfundet. Når vi alle tager del i børnenes aktivitet, mærker de at de
tages alvorligt – og at vi sammen kan skabe underværker. Børnene lærer at
de kan bevæge noget og kan agere aktivt som en del af et demokratisk
samfund.
Skøn Skole arbejder sammen og får støtte af erhvervspartnere til at kunne
udvikle materialer til hjemmesiden, som du kan hente helt gratis til brug i din
innovationsuge.
I innovationsugen (og måske også i jeres fundraisingaktivitet) kan I lave
samarbejde med


forældre, bedsteforældre, venner
Få forældrene til at bakke op om jeres projekt – alt efter ressourcer
og formåen. Måske er der nogle gør-det-selv erfarne forældre, der vil
trække i maler/snedkertøjet og hjælpe på en eller to af
aktionsdagene. Måske er der en, der bakker op med kage. Måske er
der en, der kan sy puder eller er god til at filme. Definér jeres behov
og spørg.



det lokale erhvervsliv
Inddrag det lokale erhvervsliv – det er en win-win-situation for alle.
Måske kan du få et lokalt cateringfirma til at levere snacks til jeres
ferinisering. Måske er der en filmskole, der vil samarbejde om at
filme jeres projekt. Måske er der et reklamefirma, der vil sponsorere
et par labels i form at ligninger eller tyske gloser på gulvet. Få
eleverne til at tænke kreativt over hvem der kan hjælpe jer og lad
dem tage kontakten og føre forhandlingerne.
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Krøllen på halen
Denne lærervejledning er lavet af Skøn Skole - som hjælp til
skoler, efterskoler, gymnasier mv. som vil gennemføre en Skøn
Skole innovationsuge f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.
Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på
hjemmesiden ligger klar til brug lige fra fra idéer til
undervisningsplaner og tjeklister. Det kræver blot, at I registrerer
jer som bruger på hjemmesiden.
I kan sagtens selv gennemføre en innovationsuge. Men der er også
gode erfaringer med at anvende en Skøn Skole gæstelærer i
forbindelse med at igangsætte og skabe flotte resultater. Kontakt
os gerne for at høre mere om dette.
Skøn Skole er en non-profit forening som får støtte fra forskellige
erhvervspartnere og fonde.

Det vi beder jer om:


at lade jer registrere – også ved projekt nr 2, 3 osv. Antallet af
registreringer hjælper os med at få dokumentation for vores
eksistensberettigelse og overbevise virksomheder om at deres
finansielle støtte er nødvendig.



at sende os dokumentation (før- og efterbilleder), så vi kan
videndele og konceptet spreder sig som ringe i vandet.

Mange veje fører til Rom
og til en Skøn Skole ! Eller sagt på en anden måde:
du har mange muligheder for at gøre det på din
helt egen eller elevernes måde. Dette er kun en
vejledning, som kan følges eller give inspiration til
din vej. Et ordsprog siger ”vejen er målet” og det
er så sandt, som det er sagt. Men vi giver jer
mulighed for at få en bonus med i købet, der
hedder ”glæden ved et flot resultat”. Rigtig god
fornøjelse.

Vi brænder for at hjælpe dig
med at din skole bliver en
SKØN SKOLE

