KREATIVITET, SAMARBEJDE, HANDLEKRAFT

DANMARKS FREMTID GIV DE UNGE DIN STØTTE
Lad dem blive trænet dem i de kompetencer,
som også efterspørges i erhvervslivet

HVOR MEGET ER DET VÆRD…

at føle sig godt tilpas – der hvor
man tilbringer mere end 16.000
timer af et skoleliv?

at mærke og erfare, at det, som
man lærer i skolen giver
mening?

at få succesoplevelser og tro på
sig selv?

FÆRDIGHEDER x INDSATS = SUCCES
Og hvor meget er det værd at erfare at succes kræver indsats og nogen gange sved på panden?
SKØN SKOLE er er program til skoler og ungdomsuddannelser der handler om kreativitet, samarbejde og
handlekraft – på en intens måde, der sætter spor, og som de unge husker og tager videre med sig i livet.
I et forløb på 6 dage erfarer de, hvad det vil sige at komme fra idé til færdigt resultat. Som en hel lille
virksomhed arbejder de både med design, økonomi, indkøb, marketing og produktion. De skal
idégenerere, kalkulere, organisere, producere, dokumentere og ikke mindst samarbejde, vise
engagement og tage ansvar.
Vi bruger design af de fysiske rammer som en innovativ læringsproces, der begejstrer de unge og går
under huden på dem – ikke mindst fordi det er hårdt arbejde, som kræver engagement og
vedholdenhed. Belønningen er et flot, inspirerende fysisk læringsmiljø og et styrket selvværd, bevidsthed
om nye kompetencer, nye relationer og troen på at ”jeg kan” og ”sammen kan vi skabe underværker”.
Det skaber ejerskab er med til fastholdelse på uddannelsen og giver mod på livet.

”Jeg kan anbefale jer, at I giver jer fuldt ud. Nu har jeg
bevist overfor mig selv, at jeg kan meget mere, end jeg
troede – og det har de andre også”. Andy, 7. klasse.

”

“Skøn Skoles koncept giver virksomheder en mulighed for at bidrage og
tage et socialt samfundsmæssigt ansvar. Bidrage til at sikre at
folkeskolen skaber det bedste videns råstof hos vores børn og unge –
det er jo det, vi skal leve af i fremtiden. Skøn Skoles koncept træner
færdigheder som at tage initiativ og ansvar, tænke ud af boksen og
arbejde sammen i et struktureret projektforløb. Men det stopper ikke
her for Skøn Skole giver også en fantastisk mulighed for at involvere sine
medarbejdere, så de motiveres og på egen hud mærker, hvordan deres
virksomhed gør en forskel med sit samfundsansvar.
Lars Terney, Partner Nordic Capital

„Vi synes, at Skøn Skoles initiativ er en pragtfuld idé. Det giver mulighed
for at erhvervslivet kan tage del i et samfundsmæssigt ansvar og støtte
engagementet hos børn og unge. Projektet passer perfekt til os, da
elevernes eget initiativ og indsats resulterer i succes”
Susanne Christensen, Marketingchef, Silvan A/S

”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”. Brian, chef for Silvan i Tårnby.
“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”. Medarbejder fra Dyrup.

”SKØN SKOLE er et godt eksempel på et initiativ, hvor forældre, elever
og skolen tager 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
involverede. 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”. Stine Bosse.

VI SÆTTER IND DÉR,
HVOR DET VIRKER; I SKOLEN

Livskunstnere – det er, hvad vores unge mennesker uddannes i. Intet mindre. Uanset
hvilken baggrund eleverne kommer med til skolen, er udviklingen, modet, lysten og
kræfterne til forandring drivkraften og det, der gør én til den, man er, eller det man vil.
Vil man være kunster i sit eget liv, må man tage initiativer og strø små frø, som med tiden
kan vokse sig stærke. Man må lægge trædesten, så man kan bevæge sig hen imod det,
man ønsker.
Mange lærere vil gerne gøre en indsats for ikke ’kun’ at give eleverne faglige
kompetencer som at lægge sammen og trække fra og beherske sprog. SKØN SKOLE er en
mulighed for at kombinere og omsætte de faglige kompetencer med de såkaldte ”bløde”
kompetencer som fx handlekraft, vedholdenhed, det at kunne begejstre andre, finde
løsninger eller bruge de sociale færdigheder konstruktivt.
Det som vi oplever og har målt på, når vi gennemfører et projekt med eleverne er bl.a. at
•
•
•
•
•
•
•

der opstår skaberglæde og troen på at du kan
at du oplever en succes – selv og sammen
at du med stærk involvering skaber ejerskab og bliver gladere for at gå i skole
at du opdager nye kompetencer hos dig selv og får styrket dit selvværd
at det kan betale sig at gøre sig umage og gøre en ekstra indsats
føler, at de har noget at bidrage med i skolen og til samfundet
får lyst til at gå i skole og mod på livet generelt

Vil du være med til at fremtidssikre
væksten i Danmark og kvaliteten af
fremtidens medarbejdere?
Ved at støtte SKØN SKOLE:
•
•
•
•
•
•

•

viser I de unge, at de er vigtige i fremtidens samfund
får I ideer til at kommunikere og komme tæt på de unge
får I en stærk profil, hvor I viser, at I tager medansvar
for vores børn læring og udvikling
bidrager I og tager et socialt samfundsmæssigt ansvar
øger I jeres virksomheds CSR-profil
får I mulighed for at involvere jeres medarbejdere, så
de motiveres og på egen hud mærker, hvordan jeres
virksomhed gør en forskel med sit samfundsansvar.
fremmer I Danmarks konkurrenceevne ved at være med
til at skabe grundlag for fremtidens medarbejdere

Hvorfor og hvordan: Klik på billedet og se vores
FILM på 1,5 minut.

En forudsætning for Skøn Skoles initiativ
Kun med støtte fra erhvervslivet, aktive partnere,
sponsorater og engagerede mennesker, som løfter sammen
med os, kan vi skabe underværker. SKØN SKOLE modtager
ikke offentlig støtte. Vores arbejde finansieres
hovedsageligt ved sponsorater og af og til med fondsmidler.
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