SKØN SKOLE

FACILITERING
“Det at lave Skøn Skole er
udenfor ens normale
kompetenceområde. Første
gang ved man ikke helt, hvad
man går ind til, og hvordan
det udvikler sig. Man tør gå i
gang med Skøn Skole og med
de dertilhørende
byggeprojekter og den
anderledes læringsform, når
Anne Hopmann er med i
projektet som konsulent, fordi
hun har styr på processer og
udstråler en ro og indgyder
eleverne og lærerne samme
tro på egne kompetencer. Det
lyder enkelt, men der faktisk
det, lærere prøver på hver
dag. Og så er det bare super
dejligt at kunne sparre med
en hele vejen igennem, at
blive inspireret og få den
erfaring og kompetence med i
købet, som Anne har på
området både i processen
men også i design og
indretning af rum. Et
fantastisk samarbejde.”
Tine Madelung, lærer

BOOK HER:
anne(at)skoenskole.dk
Tlf 28446871

Målgruppe:
Skoler og ungdomsuddannelsessteder, som gerne vil lave et SKØN SKOLE projekt og
gerne vil have hjælp og input fra en Skøn Skole proces- og indretningskonsulent.
I kan få hjælp til at få en god proces i jeres innovationsuge og en model til, hvordan I
kan blive enige om design, møbler og farver. I kan få input og løsninger til specifikke
ønsker og udfordringer i det fysiske rum. I kan få input til, hvordan I integrerer trivsel,
gode tone og fællesskab i projektet eller får implementeret et andet ønsket
fokuspunkt - og hvordan det kan komme til udtryk visuelt i indretningen af jeres rum.
I guides gennem procesværktøjer og får en dejebog for de 6 dage.
Udbytte:
•

•

•

To eller flere inspirerende og anderledes dage med en Skøn Skole konsulent
kan give ny energi og være en god ”kick off” til jeres projekt. I kan udnytte
den ekstra erfaring og input, som en indretningskonsulent kan bidrage med
og på den måde kvalitetssikre det visuelle resultat. Udfra en personlig
briefing vil der kunne udarbejdes helt målrettede retningslinjer, som passer
specielt til jeres skole deltagere, rum, projekt og idéer. Vi når frem til helt
konkrete designs og definition af aktiviteter, som ligger til grund for resten af
jeres innovationsuge.
Jeg sørger for at der er en udfordrende men realistisk mængde af arbejde til
alle deltagere fordelt i forskellige områder indenfor vægdesign&grafik,
møbelbyggeri og kunstprojekter samt mediedokumentation.
På de efterfølgende dage får I støtte og aktiv lærerhjælp i alle henseender.
Jeg hjælper med eller finder løsninger til opståede problemer eller
udfordringer, som næsten altid opstår undervejs. Jeg kvalitetssikrer i
udførelsen af arbejdet og giver praktiske og tekniske tips og vejledninger
undervejs. Jeg deler rundhåndet ud af tips til hvordan, I når tidsplanen og får
den største succes hele vejen igennem – både indefor det læringsmæssige,
rumdesign og udførelse samt den sociale/personlige gevinst.

Pris: 7.500 kr/dag. ex moms. Kontakt mig for specifikt tilbud. Transport og evt. brogebyr og
overnatning (Bed&Breakfast) lægges til prisen ved projekter med længere kørsel end de første gratis 50 km i en
omkreds fra Nærum. Der følges Statens takst for km på 3,53kr/km.

