Skanderborg Ungdomsskoles udviklingskontrakt 2020

Den største udfordring
Den teknologiske udvikling og de sociale
medier har i løbet af få årtier skabt en helt
ny virkelighed, og ungdomslivet er i dén
grad flyttet fra gaden til cyberspace.
I 1988 var 35 pct. af de 15-årige piger og
drenge sammen med venner mindst 5
aftener om ugen. I 2018 var den tilsvarende
andel blot 5 pct. blandt pigerne og 7 pct.
blandt drengene (figur 1).
I 1988 var hhv. 56 pct. og 54 pct. af de 15årige piger og drenge sammen med venner
4-5 dage om ugen lige efter skoletid. I 2018
var den tilsvarende andel blot 10 pct.
blandt pigerne og 18 pct. blandt drengene
(figur 2).

Til gengæld var hhv. 89 pct. og 86 pct. af de
15-årige piger og drenge i online kontakt
med nære venner hver dag eller næsten
hver dag i 2018 (Skolebørnsundersøgelsen, 2018)
Sociale relationer via nettet har med stor
sikkerhed ikke de samme sundhedsmæssige fordele som fysisk samvær og nærvær.
En engelsk undersøgelse viser fx, at
Facebook og Snapchat kan forværre følelser
af uro, depression og ensomhed og
samtidig tærer på søvnen. Flere unge
oplever også mobning på Facebook og en
øget utilfredshed med eget udseende

figur 1

(www.soeren-oestergaard.dk)

Vi tror på, at ungdomsklubberne fremover i
langt højere grad skal samarbejde med og
understøtte foreningslivet i bestræbelsen
på at give alle unge et bedre og mere aktivt
fritidsliv.
Det kan betyde færre fysiske lokationer til
fordel for etablering af matrikelløse og
dermed mere fleksible og stærke online og
offline ungdomsfællesskaber i samarbejde
med de unge og på tværs af mange
forskellige samarbejdspartnere i
institutioner, skoler og foreninger.

(Royal Society for Public Health 2017)

Det giver næsten sig selv, at kommunale
fritidstilbud ikke længere spiller den
samme rolle i børn og unges fritidsliv, og
byrådets besparelse på ungdomsklubberne
må ses i lyset heraf.

I virkeligheden er foreningslivet stadig det
primære fritidstilbud for unge i Danmark,
idet alene idrætsdeltagelsen i 2016 nåede
76 pct. for de 13-15 årige og 61 pct. for de
16-19 årige (www.idan.dk)
Tilsvarende var hele 82 pct. af alle børn og
unge i Skanderborg Kommune medlem af
en idrætsforening i 2017 (www.dgi.dk)
Målt på antal medlemmer er
ungdomsklubberne et sekundært men
alligevel meget væsentligt tilbud – dog
selvfølgelig kun hvis rammerne og
indholdet løbende justeres:
Ungdomsklubben blev ”født” dengang de
unge hang på gadehjørnet, men det gør de
som bekendt ikke længere. Klubberne er
nødt til at gentænke klubprojektet.

figur 2
Kilde: Skolebørnsundersøgelsen 2018, SIF/SDU

#1 Ny struktur og nyt indhold for aftenklubberne
I Skanderborg Kommune samarbejder vi med de unge og på tværs af samarbejdspartnere om etablering af
gode og trygge mødesteder – både lokalt og centralt. Det kan fx være gennem et differentieret udbud af fritidsaktiviteter
og via understøttelse af tiltag, der giver nem og billig adgang til kultur.
(Skanderborg Kommunes Ungdomspolitik 2018)

Formål og indlejring
Udviklingsmålet flugter direkte med ungdomspolitikkens beskrivelse af stærke ungdomsfællesskaber som #et sted med
sammenhold på tværs af skoler, ungdomsuddannelser, byer og aldersgrupper, #et sted hvor unge har lige adgang til fællesskabet og får den nødvendige hjælp og #et sted, hvor unge oplever trygge og positive relationer og føler, at de aldrig står alene.
Indhold og aktiviteter
Ungdomsklubberne skal samarbejde med og understøtte
foreninger, institutioner og forældreråd i bestræbelsen på
at give alle unge et bedre og mere aktivt fritidsliv.
Det vil være en vigtig opgave for klubberne at vejlede de
unge – og ikke mindst de særligt udsatte – om
mulighederne for at få en aktiv fritid og sluse dem ind i
meningsfulde fritidsfællesskaber i lokalområdet.
Klubberne skal arbejde langt mere opsøgende og
matrikelløst ved i en karavane-organisering at komme
helt ud i lokalområderne med såvel egne aktivitetstilbud
som tilbud, der er udviklet i samarbejde med lokale
foreninger, institutioner og forældreråd fx:
#Popup-diskotek på Galten Skatepark
#Rullende demokratifestival v/Ungdomsrådet
#LAN-party i Skovby Hallen i samarbejde med GFS
#Fritidsvejledning og oplæg om forebyggelse på skolerne
#Hyttetur for 7.b i samarbejde med klassens forældreråd
#Lav dit eget longboard i Ry Hallen
#Festival for fremtiden med fokus på FN´s Verdensmål
#Gadesport og streetkultur med DGI
#Ungaften i Hørning i samarbejde med Distriktsforum
#Blå Mandag og Sidste Skoledag
Vores relationer til
folkestyret

Vores relationer til
borgerne

Vores relationer til
hinanden

#2 Fra almen til special – og tilbage igen
Skanderborg Kommune oplever en markant stigning i andelen af børn, der ikke rummes i de almene tilbud. Andelen af elever i
specialtilbud har aldrig været højere, og forventningen er en andel på 5,2% ved udgangen af skoleåret.
Dette udgør en såvel menneskelig som økonomisk udfordring.
(fra fagsekretariatet Børn og Unges aftale 2020)

Formål og indlejring
Udviklingsmålet understøtter især Skanderborg Kommunes inklusionsstrategi pkt. 6: De almene arenaer samarbejder tæt med
specialarenaerne – i forhold til medarbejderne betyder det, at der er fokus på udviklingen af en kultur, der understøtter samspil
og vidensdeling mellem special- og almenmiljøet.
Indhold og aktiviteter
1. Jeksendalskolen og Veng Fælleskole samarbejder
om etablering af et inkluderende folkeskoletilbud
byggende på de samme principper om struktur og
forudsigelighed, som anvendes i undervisningen af
elever med autismespektrum-forstyrrelse og ADHD
på Jeksendalskolen.
2. Min Vej/A-gruppen fortsætter samarbejdet med
HF på Skanderborg Center for Uddannelse med fokus
på at lette overgangen fra 10. klasse til en
ungdomsuddannelse. HF er en meget fleksibel
uddannelse og derfor ofte et godt valg for elever, der
har været udfordrede i grundskolen.
3. I regi af distriktsforum Hørning inviteres de lokale
specialtilbud Hørningskolen, Jeksendalskolen og
Galaksen til erfaringsudveksling og sparring om
hensigtsmæssig tilrettelæggelse af de pædagogiske
miljøer, så færre børn visiteres fra almen- til
specialområdet og flere børn kommer tilbage fra
special- til almenområdet.
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#3 Ungdomsskolen som modelskole for UngScience
Vi stimulerer elevernes nysgerrighed og lyst til læring og udvikling gennem dialog og alsidige, tværfaglige læringsforløb, og vi
udfolder og styrker elevernes kreativitet, innovative tænkning og tro på, at de kan gøre en forskel.
(Skanderborg Kommunes Skolepolitik 2018)

Formål og indlejring
Udviklingsmålet understøtter Skanderborg Kommunes Skolepolitik og visionen om, at alle elever bliver så dygtige, som de kan!
Det gør eleverne, når de i vores skoletilbud først og fremmest lærer at lære. Det gør vi ved at lære eleverne at sætte udfordrende
mål og nå dem, stimulere elevernes nysgerrighed og videbegær – og ved at betragte ”fejl” som en anledning til yderligere læring.
Indhold og aktiviteter
På baggrund af en bevilling på 5 mio. kr. fra
Villum Fonden sætter Ungdomsskoleforeningen
fokus på science og STEAM i landets ungdomsskoler.
Projektet hedder UngScience og har til formål at
udbrede interessante og sjove science-aktiviteter
som fritidsundervisning for unge og deres
familier.
Som én af to modelskoler søsætter vi i Skanderborg undervisningsforløbet "Escaperoom med
science”, hvor de unge gennem en systematisk
skattejagt bliver udfordret på deres teknologiforståelse, logiske tankegang og kreativitet.
Forløbet er let at difference for forskellige
målgrupper og giver mulighed for at inddrage
forskellige virkemidler: 3Dprint, elektronik,
laserskæring og/eller klassisk håndværksarbejde
med forskellige materialer.
Til forløbet udarbejdes et standardiseret
undervisningsmateriale og en drejebog, som
efterfølgende kan anvendes af alle ungdomsskoler
og andre interesserede.
Vores relationer til
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#4 Bæredygtige arbejdskulturer
Mit professionelle ståsted som lærer
Formålet med processen er, at I hver især får reflekteret over og forholdt jer til eget professionelle ståsted i arbejdet med
eleverne og i samarbejdet med kolleger. Ståsted forstås i denne sammenhæng som det grundlæggende udgangspunkt, der
præger dine beslutninger, og måder du forholder dig til situationer i hverdagen. Et ståsted kan således være et udtryk for de
værdier, børnesyn, pædagogiske tilgange og evt. dannelsesidealer, du præges af i dit arbejde.
(Lars Gundersen, Clavis Erhvervspsykologi, 2019)

Formål og indlejring
Ungdomsskolens ledelsesteam har deltaget i udviklingsforløbet Bæredygtige arbejdskulturer og efterfølgende blandt andet
udarbejdet og udkommet med Mit personlige ledelsesgrundlag. Processen Mit professionelle ståsted er tilrettelagt på baggrund
heraf og i bestræbelsen på at skabe følgeskab og sikre bæredygtige arbejdskulturer på Jeksendalskolen.
Indhold og aktiviteter
Forløbet består af tre halve workshop-dage i grupper,
hvortil der vil være et forberedelsesarbejde.
Processen er som følger:
✓
Individuelt: Refleksioner og forberedelse til første
workshop
✓
Workshop 1: Dialog og sparring om egne
refleksioner med Lars som supervisor, og kolleger
som konstruktivt reflekterende team
✓
Individuelt: Arbejde med formuleringer af første
udkast til ståsted.
✓
Workshop 2: Præsentation af det foreløbige
ståsted. Feedback og inspiration til det videre
arbejde.
✓
Individuelt: Færdiggørelse af version 1 af eget
professionelle ståsted
✓
Workshop 3: Fremlæggelse og feedback på det
færdige ståsted og drøftelser om den mulige
kommunikation og dialog med kolleger, elever og
forældre
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#5 Bæredygtige arbejdskulturer
Bottom up strategi- og visionsproces på UCS10
Mit mål er hver dag at være en lidt bedre leder, end jeg var i går. Alt sammen med ét formål: At få det til at lykkes sammen
med min ledergruppe og medarbejderne, så vi skaber mest mulig værdi for borgerne for de midler, vi har til rådighed i den
offentlige sektor
(Ann-Christina Matzen Andreasen, Ledelse i virkeligheden, 2018)

Formål og indlejring
Ungdomsskolens ledelsesteam har deltaget i udviklingsforløbet Bæredygtige arbejdskulturer og efterfølgende med inspiration fra
bl.a. Ann-Christina Matzen Andreasen, forfatter, foredragsholder og centerleder for JAC i Gentofte, besluttet at sætte fokus på
forankring af strategier og visioner i hverdagen i tæt samspil med medarbejderne på UCS10.
Indhold og aktiviteter
De kommende to år inddrages medarbejderne på UCS10
massivt i strategi- og visionsarbejdet med henblik på
udvikling af en organisering, som er ”90 % ledelsesløs”.
Baggrunden herfor er en antagelse om, at medarbejderne
sidder med guldet til at træffe mange af de beslutninger,
som normalt træffes på ledelsesniveau.
Proces
✓
I foråret 2020 inddrages først forretningsudvalget og
herefter alle medarbejdere i processen
✓
I sensommeren 2020 inddrages en ekstern konsulent,
og ledelsen udarbejder vilkårsrum, sætter hjørneflag
og kridter banen op
✓
I uge 45, 2020 afvikles strategi- og visionsseminaret
✓
Herefter udfærdiger medarbejderne strategien og
beslutter hvilke konkrete indsatser, reorganiseringer
og økonomiske dispositioner, der er nødvendige for at
realisere strategien
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#6 Praksisnær vejledning inspireret af co-teaching
Det konsultative samarbejde mellem almenlærere og ressourceteams kan have en gavnlig effekt på undervisningen og
elevernes læring og udvikling. … forskningen viser, at det netop er i et samarbejde med fælles ansvar for planlægning,
gennemførsel og evaluering af undervisningen, at indsatserne lykkes og gør en forskel.
(UVM, 2017)

Formål og indlejring
Det er en målsætning i Skanderborg Kommunes Skolepolitik, at vi arbejder tværfagligt, om det vi er fælles om, for at skabe en
meningsfuld skolegang for eleverne, men vi gør det med afsæt i hver vores faglighed og for at kunne skabe den rette faglige
synenergi. Vi er dermed undersøgende på hinandens fagligheder ift. hele tiden at kunne udvikle og understøtte elevernes læring
gennem nye samarbejder.
Indhold og aktiviteter
Ungeklassens lærerteam indgår i dette skoleår i et forløb
omkring co-teaching og kollegial vejledning faciliteret af
Bente Bro.
Den praksisnære vejledning har til opgave at øge
inklusionen for tosprogede elever i mødet med videre
uddannelse.
Ungeklassens lærerteam vil herefter fungere som
ressourcepersoner med kompetencer til at lave
praksisnær vejledning med det pædagogiske personale på
FGU og UCS10, som modtager tosprogede elever efter
grundskolen.
Den praksisnære vejledning vil have fokus på konkrete
problemstillinger fra undervisningshverdagen.
I samarbejde med UU udarbejdes en hensigtserklæring
der definerer kollegial vejledning som et værktøj til
overlevering og brobygning med ungdomsuddannelser
særligt for tosprogede elever.
Det tilstræbes, at ressourcepersoner i løbet af foråret
2020 vil have gjort forsøg med vejledning i en praksisnær
kontekst.
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#7 FN´s Verdensmål
Der er flere, der har rystet på hovedet over, at de unge fra hele verden strejkede fra skolen for klimaets skyld. ”Naivt. De skulle
hellere passe deres skolegang”, lød det. Vi bør i stedet tage imod de unges engagement med glæde – og alvor. Selvfølgelig løser
det ingen problemer, at de unge bliver væk fra skole og stiller sig op med bannere, men der er stor alvor bag.
(Lars Buchholt Kristensen, formand for Ungdomsskoleforeningen, 2019)

Formål og indlejring
Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og
sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk
vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.
Indhold og aktiviteter
Alle ungdomsskolens afdelinger vil indarbejde et eller
flere af de 17 verdensmål i undervisning og aktiviteter i
skoleåret 2020/21.
I samarbejde med Ungdomsbyen indledes projektet
med et fællesarrangement for ungdomsskolens
medarbejdere i foråret 2020:
”Kickstart de 17 verdensmål på skolen” er et
lærerkursus, hvor du får en grundlæggende forståelse
af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, deres
tilblivelse, og hvordan du kan integrere målene i din
undervisning.
Skolen og uddannelsessystemet er et oplagt sted at
sætte ind, da du som lærer i særlig høj grad kan være
med til at forme fremtidens verdensborgere.
Lærere har utrolig mange opgaver på deres bord i det
dannelsesforløb, som finder sted i skolen. Målet med
kurset er derfor at ruste dig, så du kan støtte dine
elever i at navigere i en global verden, uden at det
opleves som en ekstra arbejdsopgave.
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#8 Strukturanalyse og kapacitetsudvikling
Skanderborg Kommune er i vækst. Prognoserne viser, at vi om ti år kan være helt oppe på 70.000 indbyggere. Det er dejligt
med nye borgere i kommunen, men det er også vigtigt, at vi som kommune forsøger at vokse i det rigtige tempo.
Det er en udvikling, som præger budget 2020.
(Skanderborg Byråds budgetforlig 2020)

Formål og indlejring
Udviklingsmålet tager udgangspunkt i fagsekretariatet Børn og Unges aftale for 2020: Med udgangspunkt i den markante
børnetalsudvikling skal der udarbejdes et forslag til en bæredygtig struktur for dagtilbuds- og skoleområdet i fremtiden, som
identificerer behov for kapacitetsudvidelser og sikrer en optimering i anvendelsen af den nuværende kapacitet.
Indhold og aktiviteter
Det gamle bibliotek i Ry genåbner snart som et helt nyt
aktivitets- og læringsmiljø for børn og unges undervisning og
fritid og samtidig godt eksempel på, hvordan en
bygningsoptimering kan gå hånd i hånd med organisatorisk og
pædagogisk nytænkning til gavn for brugerne.
Ungdomsskolens aftenklubber er fortrinsvis placeret på lokale
folkeskoler. Et nyt syn på det samlede klubområde vil her
kunne frigøre lokaler til anden anvendelse - fx som
omdrejningspunkt for fællesskabs-skabende aktiviteter i et
samarbejde mellem forældreråd og klubmedarbejdere.
UCS10 og ungdomsskolens administration er beliggende på
Højvangen 6, hvor der i relativt stort omfang er ledig kapacitet
på hverdage efter kl. 15 samt i weekender og ferier.
Ungdomsskolens fritidsundervisning har sammen med
Ungeklassen base på Finlandsvej 5, hvor lokalerne på trods af
rigtig mange aktiviteter i dagtimerne, om aftenen samt i
weekender og ferier ikke er fuldt belagt.
Som det allerede er tilfældet, stiller vi helt gratis og gerne
lokaler til rådighed for fx skolernes valgfag og projektarbejder
eller for brugere i alle aldersgrupper på fritidsområdet.
Hvis det på et tidspunkt ikke længere er muligt at opretholde
Ungeklassen, ser vi meget gerne lokalerne som hjemsted for et
andet skoletilbud i dagtimerne – fx STU eller intensive
undervisningsforløb som Læringslokomotivet.
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Forbedringskultur og
opfølgning på virkninger
Flertallet af de næsten 3000 unge
som årligt deltager i ungdomsskolens
aktiviteter kommer af egen fri vilje,
og vi har nok længe haft en
forestilling om, at denne afstemning
med fødderne var ensbetydende med
et ungdomsskoletilbud af høj kvalitet.
Vores deltagelse i
Virkningslaboratoriet har dog rykket
ved vaneforestillingen i mødet med
bl.a. begrebet hjemmeblindhed og
fordringen om at gå fra selvindsigt til
selvudsigt.
Vi skal forstå og tale med borgerne,
før vi skaber løsninger (sammen
med dem).

Det har vi selvfølgelig også gjort i et
vist omfang men undertiden med
mere vægt på vores egen forståelse
end på de unges udsagn.
Parallelt hermed har
Virkningslaboratoriet skærpet vores
opmærksomhed på, at det ikke alene
er vigtigt at måle på virkningen af en
indsats.
Målingen i sig selv kan have stor
betydning for deltagernes oplevelse af
at blive set, hørt og anerkendt og
dermed i et større perspektiv
medvirke til målopfyldelse på
parametre som tillid, empowerment,
social kapital og demokratisk
dannelse.

Gennem arbejdet med det personlige
ledelsesgrundlag er vi blevet bedre til
at sætte en meningsfuld retning via
en klar vision. Nu følger så arbejdet
med at undersøge, om de afledte
tiltag og herunder udviklingsmålene
også har den ønskede virkning for de
unge.
Vi vil i opfølgningen fortsat bruge de
velkendte spørgeskemaundersøgelser
men også for at skabe et reelt møde
med brugerne i grænselandet gå
mere kvalitativt til værks og anvende
de metoder, som Virkningslaboratoriet har fremhævet –
herunder især observationer,
fotodagbøger og interviews.

Opfølgning på virkninger I
Oprettelse og styrkelse af såvel nye som gamle fællesskaber både online og offline gennem Community
Building skal sikre et reelt møde i Grænselandet med løbende kontakt til og ikke mindst feedback fra
ungdomsskolens brugere, som konstant kan bidrage med idéer til ændringer, tilføjelser eller nye
retninger. Indsatsen vurderes derfor ikke kun på antallet af offline aktiviteter og fremmødte brugere,
men også på antallet af online netværk og aktiviteten herpå. På længere sigt – medio 2021 – vurderes på
baggrund af interviews med involverede unge, i hvilket omfang ungdomsskolens aktive Community
Building har styrket især sammenholdet på tværs og oplevelsen af bedre og lige adgang til fællesskaber.
Der gennemføres en registrering af antallet af overgange fra ungdomsskolens specialtilbud til de almene
skole- og uddannelsestilbud. Parallelt hermed registreres fastholdelse og gennemførsel.
Succesraten vil være ligefrem proportional med almentilbuddets evne til at håndtere udfordringen, og vi
vil derfor sætte særlig fokus på overgangen ved at følge eleverne i kortere eller længere tid. Erfaringsvis er
elever med forståelse for deres eget handicap rigtig gode til selv at pege på de nødvendige forudsætninger
for, at integrationen lykkes. Vi vil derfor indhente elevernes synspunkter i overgangsperioden via fx
interviews og via dagbøger, som eleverne bliver bedt om selv at føre.
Projektet bygger i høj grad på medindflydelse og involvering, idet eleverne selv skal designe
undervisningsforløb målrettet kammerater eller andre grupper såsom forældre.
Der gennemføres for hhv. skoletid og fritid en registrering af deltagerantallet og antallet af
undervisningsforløb, der afvikles i regi af Skanderborg Ungdomsskole i skoleåret 2020/21.
I en søgen efter mere dybtgående effekter vedr. deltagernes teknologiforståelse, logiske tankegang og
kreativitet gennemføres interviews med nogle af de elever, som hhv. har designet og gennemgået
forløbet. På samme vis interviewes nogle af de deltagende voksne herunder lærere fra folkeskolen.
Idet forløbet tager udgangspunkt i den enkelte lærer og samtidig baseres på refleksioner, dialog, sparring,
supervision og feedback, er der stor sandsynlighed for, at lærerne hver for sig finder forløbet relevant i
den efterfølgende evaluering af forløbet.
Lærernes vurdering af deres eget professionelle ståsted efterspørges i forbindelse med MUS-samtalerne
ultimo 2020, og de opsamlede erfaringer herfra viderebringes til fællesskabet i et læringsperspektiv.
Virkningen på eleverne kan ikke påvises ved en simpel måling men vil på sigt kunne spores via fx øget
trivsel, bedre faglige færdigheder, færre konflikter og større parathed ved overgang til det almene miljø.

Opfølgning på virkninger II
Det vil efter strategi- og visionsprocessen være vigtigt at undersøge, i hvilket omfang medarbejderne kan
identificere sig med det endelige produkt.
Problemstillingen berøres i MUS-samtalerne ultimo 2020, og de opsamlede erfaringer herfra
viderebringes til fællesskabet i et læringsperspektiv.
Strategi- og visionsprocessens vigtigste resultat vil være skabelsen af merværdi for eleverne. Som en
integreret del af strategi- og visionsprocessen udarbejdes derfor målbare markører og succeskriterier,
som integreres i en konkret evalueringsplan.
Der indsamles data som dokumentation for, at ungdomsskolens ressourcepersoner i løbet af foråret 2020
gør forsøg med vejledning i en praksisnær kontekst.
Opfølgningen vil omfatte en undersøgelse af, om de involverede medarbejdere på FGU og UCS10 har
oplevet at få den forventede hjælp til løsning af konkrete problemstillinger i undervisningen.
De dybereliggende effekter kan for elevernes vedkommende ikke påvises ved en simpel måling men vil på
sigt kunne spores via fx øget trivsel, bedre faglige færdigheder og en højere grad af fastholdelse på og
gennemførsel af deres ungdomsuddannelse.
Der indsamles data som dokumentation for, at alle ungdomsskolens afdelinger har indarbejdet et eller
flere af de 17 verdensmål i undervisning og aktiviteter i skoleåret 2020/21.
For at måle den umiddelbare virkning blandt eleverne, besvarer disse, hvor det er relevant, en før-ogefter survey.
For udvalgte grupper herunder Ungdomsrådet og Elevrådet på UCS10 tilrettelægges en mere udførlig
proces, der via aktiv inddragelse, medindflydelse og appel til selvvirksomhed skaber ungebårne
verdensmåls-aktiviteter foruden en implicit styrkelse af medborgerskab og demokratiske dannelse.
Det gamle bibliotek i Ry er nævnt som godt eksempel på, hvordan en bygningsoptimering kan gå hånd i
hånd med organisatorisk og pædagogisk nytænkning til gavn for brugerne.
Ungdomsskolen øvrige løsningsforslag i forbindelse med kapacitetstilpasningen vil på samme vis ikke
kun bidrage med en fysisk optimering men også med forbedringer i institutionernes forhold til borgerne
og forhold til hinanden.
Hvis nogle af løsningsforslagene kommer i spil, undersøger og dokumenterer vi gerne de førnævnte
sidegevinster mhp. at bringe læring videre til andre.

