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Projektet ”Elever af Ellehammer” er udsprunget af projektet ”Science Kommunen Hvidovre,” et 
samarbejde mellem skoler i Hvidovre Kommune og det lokale erhvervsliv. 

Det er projektets mål at:

Alle deltagende virksomheder har formuleret en case, og de vil gerne have elevernes bud på en 

casen.

 

På skolen arbejder eleverne ca. 20 lektioner med:

Der er tre veje til at få kendskab til 
virksomhederne:

indblik i virksomhedens kerneområde

virksomheden

-
hedens hjemmeside

Vi forestiller os, at man bruger ca. 20 lektioner 

lektioner pr. dag, men projektet kan også 
opdeles i mindre enheder. Dog mener vi, at det 

lektioner til den kreative proces.



personer eller opgaver.

Byg en cykel, med at demonstrere   



I det kreative er målet at skabe så mange 
ideer som muligt.

eleverne i at få viljen, evnen og modet til at 
deltage.

-

på hinandens ideer og ikke stoppe hinanden. 

åbenhed og indlevelsesevne  er  vigtige  el-

noget, der er rigtigt eller forkert.

faglige forankring for at blive anvendt i sam-

-
ligheder.

horisontalt, hvilket vil sige, at bruge viden 

for et andet område,  eller  blande  det  med  
viden  fra  andre  dele  af  deres erfarings-
base.

-

vil arbejde videre med. Det er denne proces, 
der danner overgangen til det innovative.



-

eleverne kun kender  programmet et skridt 
-

line er fundamentet, der holder eleverne 
koncentrerede gennem processen.

Øvelser

-
tionens overskrifter, for at spore eleverne ind på opgaven.

PowerPoint med casen vises igen. Denne gang bruges der mere tid ved det enkelte slide. Der kan 

-

mellem fem og ti minutter - eller så 



-
gene til senere inspiration.

 
-

ofte afslutningen på dagen.
 



Det Innovative

for hele klassen.

-

 

den oprindelige ide.
 

-
perne med dages opgaver, ligesom de plan-



eleverne tage stilling til :

-
det.

-



med den oprindelige ide.

Det Entreprenante

en model, udarbejde en PowerPoint, lave en folder eller lign.

I denne proces er der således fokus på elevernes handlekompetence.
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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

                                                                                                             www.sciencehvidovre.dk
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