
Virksomhederne giver eleverne
kendskab til naturfaglige jobmuligheder.

Eleverne får kendskab til kreative og 
innovative udviklingsværktøjer.

Flere unge i Hvidovre Kommune vælger 
naturfaglige uddannelser.

Hvidovres folkeskoleelever møder
konkret og virkelighedsnær undervisning.

BAGGRUND FOR ELEVER
AF ELLEHAMMER

Projektgruppen vil sparre med virksom-
hederne under udarbejdelsen af cases med 
relevante problemstillinger fra virksomhedens 
dagligdag. 

Under hele projektforløbet vil det være muligt for 
virksomhedsrepræsentanterne at kontakte 
projektgruppen med spørgsmål og gode idéer.

PROJEKTGRUPPEN

Idé- og visionsgruppen 
Repræsentanter fra de uformelle læringsmiljøer, 
hospitalet, skoleledelserne, teknisk forvaltning, 
erhvervslivet, gymnasiet, samt en politiker 
- formand for skoleudvalget.

Science Kommune fagrækken
Naturfaglige lærere fra kommunens skoler. Disse 
repræsentanter er projektets drivkraft. De udvikler 
og afprøver virksomhederne innovative cases.

Kommunens konsulent
Søren Peter D. Andersen fungerer som tovholder 
for ”Idé- og visionsgruppen”, Science Kommune 
fagrækken og projektet.

Science Kommune Hvidovre har, i 
samarbejde med erhvervslivet, iværksat 
et strategisk projekt ved navn ”Elever af 
Ellehammer,” hvor innovative elever løser 
virksomhedsproblemer. 

DE VÆSENTLIGSTE FORMÅL 
MED PROJEKTET

Virksomheden har mulighed for at engagere 
sig i projektet på det niveau, der er relevant for 
virksomheden. Det eneste krav for at deltage er, at 
virksomheden leverer idéer og materiale, som 
projektgruppen bruger til udarbejdelse af en case.

Derudover er der mulighed for, at virksomheden 
bliver inviteret ud på en skole og fortæller om 
virksomheden, hvis en eller flere klasser har 
arbejdet med den case, som virksomheden har 
stillet. Virksomheden inviterer eleverne på virksom-
hedsbesøg. Så kan eleverne opleve den virke-
lighed, virksomheden lever i.

Den enkelte virksomhed sætter selv rammen for, 
hvor mange besøg de ønsker og hvilke klassetrin, 
de foretrækker.

I opstartsperioden deltager Hvidovre Hospital, 
Gaia Solar og Spildevandscenter Avedøre.

Målet er at inddrage flere virksomheder.

VIRKSOMHEDERNES ROLLE

PROJEKTGRUPPEN BESTÅR AF
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Efterår 2012
Der afholdes workshop med science-
møderækken. Her uddannes lærerne til at kunne 
håndtere de didaktiske udfordringer, der er i 
arbejdet med undervisning, innovation og cases.

Forår 2013
Science Kommune fagrækken afholder to møder. 
Idé- og visionsgruppen afholder et møde. I denne 
periode afprøver lærergruppen en-tre cases.

Efterår 2013
Der frikøbes, via finansiering fra Fonden for 
Entreprenørskab, en lærer fra alle skolerne. De 
skal deltage i den workshop Science Kommune 
fagrækken afholder. Dermed kan lærerne samar-
bejde, når de kommer tilbage på skolen.

Foråret 2014
Målet er, at alle folkeskoler i Hvidovre afvikler en 
udfordring pr. skole.

PROJEKTPLAN

INNOVATIVT SAMARBEJDE 
MELLEM HVIDOVRES FOLKESKOLER

OG VIRKSOMHEDER

Klasseteamet vælger hvilken virksomhed, de 
ønsker, at klassen skal beskæftige sig med

EKSEMPEL PÅ FORLØB

Under besøget på virksomheden præsenteres 
klassen for casen i praksis

Tilbage på skolen igen arbejder eleverne med 
Kreativ idégenerering, Innovativ idéudvikling og 

Entreprenant produktudvikling

Når projektet er færdigt, sendes produktet til 
virksomheden

Det kan fx være:

En model
En prototype
En rapport
En folder

Andet

Klassen bruger et par lektioner på at sætte sig ind 
i virksomheden og arbejdsprocesserne

Der aftales et besøg på virksomheden

Kontakt: Søren Peter Dalby
Mail: hog98x@hotmail.com
Telefon: 51 90 13 71

 


