Annonce Nyd fællesskabet

Af Lotte Rosdahl

Elever bygger
legehus med
pensioneret
arkitekt
To formiddage om ugen tager et
legehus form mellem hænderne på
en pensioneret arkitekt, fem elever
og deres lærer. Det er åben skole i
Skanderborg Kommunes 10. klassecenter, og alle nyder det.

I Skanderborg
Kommune har vi et
unikt fællesskab med
hinanden.
I marts og april deler borgere
deres gode oplevelser med
hinanden her på siderne.
Så følg med og få samtidig
nogle gode råd, der kan
gøre din hverdag
endnu bedre!

ges, fordi snoren var for tynd, og hvor en af eleverne så fik idéen til at bruge en liste i stedet.

Generationer på tværs

Elever fra Skanderborg Kommunen 10. klassecenter, UC10, bygger legehus sammen med pensioneret arkitekt Urs Wagner (yderst til højre) og deres lærer Henrik Jerner.
Eleverne er fra venstre Peter, Oliver og Henrik. Fotos: Ole Nissen

Henrik sidder på en stol, mens fødderne
trommer mod gulvet, og fingrene skiller et ødelagt målebånd ad og samler det igen og igen.

I stedet kom eleverne med forslag til,

over arbejdsbordet fyldt med spånplader, bore-

Drømmen er at blive tømrer, men i folke-

hvad, der så kunne bygges uden på taget.

med lokale kunstnere og håndværkere på

maskiner, målebånd, elektriske save og pudsigt

skolen slog bogstaverne kludder for ham, når

Og det er netop en af idéerne med åben

forskellige projekter.

nok et garnnøgle. Meningen var, at garnnøglet

han forsøgte at læse, og i matematiktimerne

skole, at eleverne tænker kreativt og løser

Værkstedet skal også være åbent for

skulle bruges til at måle en cirkel op, men det

sendte læreren ham ofte op på inspektørens

udfordringerne, når de opstår. Og det gør

kreative borgere, der ønsker at arbejde for

fungerede ikke rigtigt, fortæller en af de fem

kontor. Både karakterer og selvværd skulle

de, fortæller både Urs og Henrik Jerner,

sig selv. Alt sammen for at skabe et inspi-

elever fra UC10, der er Skanderborg Kommu-

derfor have et løft, og det har de fået her i UC10

der er lærer og glad for, at Urs vælger at slå

rerende og åbent undervisningsmiljø

nes 10. klassecenter.

og i arbejdet med legehuset.

vejen forbi mandag og torsdag. Fire timer i

De griner, taler og lytter til hinanden hen

Eleverne er i gang med at bygge et legehus
sammen med deres lærer og med Urs Wag-

den generationer på tværs. Normalt omgiver

ner, der er pensioneret arkitekt og har tegnet

vi os jo med folk i samme alder og faggruppe,

legehuet.

som os selv. Her får vi en naturlig respekt for

Vi er med til åben skole her i et hjørne af en
stor fabrikshal i industrikvarteret på Finlands-

hinanden. Det er hyggeligt, siger Urs, der netop

– Det var aldrig blevet det samme, hvis
Henrik Petersen på 16 år er glad for den åbne skole,
hvor han oplever en ligeværdig og meningsfuld undervisning.

De unge er alle 16 eller 17 år, og der er altså

nel sløjdundervisning får eleverne her et pust

over halvtreds år mellem dem og Urs. Men det
er ikke noget, de tænker over. Og så alligevel.

jeg stod med det her alene. Urs kommer
med en tung faglighed og respekt, forklarer Henrik Jerner.
For eksempel var interessen stor, da

har rundet de 70.

vej 5 i Skanderborg. I modsætning til traditioude fra med Urs og hans idé om at bygge et

alt hver uge.

– Det er utroligt gavnligt at hjælpe hinan-

Urs viste eleverne et professionelt tegne-

Som i virkeligheden

program på computeren. Og flere blev
overrasket over, at legehuset først skulle

Tingene i den åbne skole må gerne ske,

bygges i pap som en lille model. En sjov

han siger, vi skal huske knæbeskyttere, fordi

som de ville gøre det ude i virkeligheden. Det

opgave, som de unge gerne kastede sig

han selv har ødelagt sine knæ af at arbejde

betyder for eksempel, at legehuset bliver bygget

over.

vi en opgave af læreren, som man skal lave, og

uden, griner Henrik, der dog indtil nu har valgt

efter de regler, der kræves, for at det vil kunne

så kommer han siger, om det er godt nok. Men

at sidde på hug i stedet.

blive godkendt til produktion.

legehus. Og det er noget Henrik Petersen på 16
år godt kan lide.
– Det her er meget mere seriøst. Normalt får

det skal jo gå begge veje, og det gør det her.
Alle kan nemlig komme med input, og alle
kan lære af hinanden.
Som med garnnøglen, der ikke kunne bru-

– Vi tænker kun på, at Urs er ældre, når

En rutchebane, som oprindelig var tegnet til
at sidde på legehusets tag, blev derfor droppet,
da myndighedernes krav var for skrappe til, at
den kunne bygges.

verne sammen med deres lærer arbejder

Så sjovt
Når legehuset er færdigt, kommer det til
at stå uden for værkstedet som det første
eksempel på den åbne skole. Vel og mærke
med en mindeplade på taget med navne
på alle, der har været med til at bygge det.
Skolen har betalt materialerne, og
Urs får altså ikke huset hjem i haven til
børnebørnene. Alligevel er han glad for
hver eneste streg, han har lavet, snak han
har haft, og skrue han har boret i sammen
med de unge og deres lærer.

Mindeplade
Lige nu er det kun Urs, der bygger med

– Jeg synes simpelthen, det er sjovt.
Jeg går ikke og keder mig som pensionist,
men alligevel er det her et ekstra krydderi

de unge og deres lærer. Men drømmen er

i min hverdag, som jeg er meget glad for

at skabe et sprudlende værksted, hvor ele-

at få.

Vær med i de åbne værksteder
Er du håndværker, kunster eller i besiddelse
af en helt anden faglighed? Lægger du vægt
på kreativitet, problemløsning, nysgerrighed
og fællesskab? Og har du et projekt du gerne
vil realisere i samarbejde med unge i 14-18 års
alderen?
Så har du snart mulighed for at blive frivillig
på Skanderborg Ungdomsskoles makerspace,
som åbner til august.
Kontakt allerede nu ungdomsskolen og hør
mere om dine muligheder:
Mail: frank.oxholm.jensen@skanderborg.dk
Telefon: 2938 2361

