
INVITATION
SKOLEN 24/7 - En eftermiddag for alle, der ønsker at 
opgradere skolernes fysiske rammer. 

e og flere skoler river hegnene ned og inviterer lokalområdet og 
foreningsliv inden for efter skoletid. Men hvordan kan 

man opgradere skolens fysiske rammer, så de tilgodeser både 

skolebørn og lokalbefolkning? Og hvilken proces ligger 

der bag omdannelsen

    inviteres skoleledere, kommuner og initiativrige 

foreninger til en faglig eftermiddag på  
. Sammen sætter Realdania og Lokale 

og Anlægsfonden fokus på, hvordan det gode samarbejde, den 

værdifulde inddragelse og det nytænkende designgreb kan skabe 

de bedste rammer for en skole, der lever 24/7.

Skolen 24/7 formidler erfaringerne 

fra Realdania og Lokale og 

Anlægsfondens mangeårige 

initiativer på skoleområdet, der 

blandt andet tæller kampagnerne 

Skole+ og Drøn på Skolegården. 

Læs mere på www.realdania.dk 

og www.loa-fonden.dk



SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE
D.  30. MARTS KL. 14-17

PROGRAM

Tæt på – og tilpas langt væk 
Rundvisning v. skoleleder Lene Brandt, 

Skanderup-Hjarup Forbundsskole
Lene Brandt viser vej gennem krattet til skolens nye udendørs lege- og 

læring rum. Et sted, hvor der både bliver undervist i sløjd og matematik, men 

som også er blevet et sted, hvor eleverne har et frirum.  

Skolen 24/7 – design til flere
Oplæg v. arkitekt  

På baggrund af deres mangeårige erfaringer med at give støtte til  

skoleprojekter vil en repræsentant fra partnerskabet præsentere nogle af de 

vigtigste og mest banebrydende designløsninger, som har været med til at 

styrke skolens rolle som samlingssted for både elever og lokalsamfund. 

Kratskolen tilhører alle
Oplæg v. skoleleder Lene Brandt, 
Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Skoleledelsen har indraget eleverne som medskabere af Kratskolen, et be-

vægelseslaboratorium for aktiv udeundervisning og bevægelse. Lene Brandt 

fortæller om processen.

RULL – en strategi for leg og læring 
Oplæg v.  projektleder Lene Vestervang, Aarhus Kommune 

I Aarhus Kommune udvikles fremtidens skoler ud fra seks principper, som skal 
sikre, at der bygges holdbare læringsrum. Lene Vestervang fortæller om ud-

viklingen af det pædagogiske og tekniske skoleudbygningsprogram.

Foreningerne som initiativtager
Oplæg v. projektleder Pia Skovshoved, Foreningen 

Hesselager Sport og Kultur
Sportsforeningen i Hesselager, det lokale erhvervsliv og ildsjælene gik sam-

men og gav Stokkebækskolen nyt liv.

Debat & cafédialog

Tilmelding senest 28. marts: kasper@b-a-r-k.dk




