
SKOLEN 24/7 - En eftermiddag for alle, der øn-
sker at opgradere skolernes fysiske rammer.
Flere og flere skoler river hegnene ned og inviterer 

 lokalområdet og foreningsliv indenfor efter skoletid. Men 

hvordan kan man  opgradere skolens fysiske rammer, så de 

tilgodeser både  skolebørn og lokalbefolkning? Og hvilken pro-

ces ligger der bag omdannelsen?

31.  maj kl. 14-17 inviteres skoleledere, kommuner og 

 initiativrige foreninger til en faglig eftermiddag på 

 Stolpedalsskolen i  Aalborg. 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.

INVITATION
     Skolen 24/7 formidler 

 erfaringerne fra Realdania og  Lokale 

og Anlægsfondens  mangeårige ini-

tiativer på  skoleområdet, der blandt 

andet tæller kampagnerne Skole+ og 

Drøn på Skolegården. 

Læs mere på www.realdania.dk og 

www.loa-fonden.dk



PROGRAM

Drøn på skovbrynet
Rundvisning v. viceskoleleder Kaj Søndergaard Nielsen, 

Stolpedalsskolen
Kaj Søndergaard Nielsen viser rundt i den nye skolegård i skovbrynet. Et 

sted, hvor digitale løsninger aktiverer både drenge og piger i frikvarteret og i 

 undervisningen.  

Skolen 24/7 – design til flere
Oplæg v. programchef og arkitekt Per Schulze, Realdania

På baggrund af deres mangeårige erfaringer med at give støtte til skoleprojek-

ter præsenterer Realdania og Lokale og Anlægsfonden nogle af de vigtigste 

og mest banebrydende designløsninger, som har været med til at styrke sko-

lens rolle som samlingssted for både elever og lokalsamfund. 

Mellem leg og læring 
Oplæg v. viceskoleleder Kaj Søndergaard Nielsen, 

Stolpedalsskolen
Stolpedalsskolens lærings- og aktivitetsplads sætter nye  standarder for, 

 hvordan en skolegård kan indrettes med digitale løsninger. Kaj Søndergaard 

Nielsen fortæller om skolens erfaringer med at bruge de nye værktøjer.  

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

I Aarhus Kommune udvikles fremtidens skole ud fra seks principper, som skal 

sikre, at der bygges holdbare læringsrum. Lene Vestervang løfter sløret for en 

inddragelsesproces, der virker hver gang.

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.

Cafédialog

Tilmelding senest 30. maj: isabella@b-a-r-k.dk

STOLPEDALSSKOLEN

D. 31. MAJ KL. 14-17


