
 

 

 

 

Fremtiden flytter ind på Antvorskov Skole 

7. og 8. årgang på Antvorskov Skole er af Undervisningsministeriet blevet udpeget til at 

afprøve elementer af den nye folkeskolereform med en længere og mere varieret 

skoledag. Med udgangspunkt i overskriften ”Fremtidens Hus”, skal eleverne i en skoledag 

fra 8-15 forholde sig til, hvordan vi som borgerne i de næste årtier vil stille krav om smartere 

og mere teknologiske hjem.  

 

”Det er sjovere end normal skole. Jeg føler ikke, at jeg er længere i skole, fordi tiden går 

hurtigt. Når vi ikke har vores almindelige skema, kan jeg bedre gå i dybden,” udtaler Frederik 

fra 7. a, mens han sidder fordybet i arbejdet med en ’Humming Bird’, som skal programmeres, 

for at gulvet i fremtidshuset kan blive fleksibelt. Mie fra samme klasse arbejder netop nu med 

rammen til en ny og mere fleksibel gymnastiksal, som rummer alle de ønsker og drømme en 

gymnastikpige kan have til en idrætshal.  

 

”Vi er på Antvorskov skole interesserede i at udvikle nye og mere differentierede 

læringsformer, som udfordrer hele klasser, men i særlig grad de 10 % fagligt dygtigste såvel 

som de 10 % fagligt svage elever,” udtrykker projektleder Peter Brandt. ”Vores hypotese er, at 

det for netop elever i ydergrupperne kan ske gennem øget inddragelse af teknologier i 

undervisningen samt gennem et øget fokus på, hvordan elevernes egenproduktion 

kvalificerer deres faglige læringsresultater.”   
 

Eleverne vil de følgende dage gennem små afgrænsede kurser, blive introduceret for 

forskellige teknologier og værktøjer, som alle kan inddrages, når eleverne arbejder med deres 

egne innovative fremtidsprojekter. Kurserne er varierede, så eleverne en dag introduceres for 

robotteknologi og programmering, en anden dag introduceres for stop-motion, som en nem 

måde at lave sin egen film med mobiltelefonen og en helt tredje lærer at hvordan man 

interviewer folk under for skolen eller skriver en rapport om projektet.  
 

  



 

 

 

Fremtiden skolereform ønsker at åbne skolen ud mod omverdenen, så undervejs i 

projektugerne har af klasserne været på tur ud af huset for at få yderligere inspiration til 

elevernes projekter. Et besøg på forbrændingsanstalten åbner op for spørgsmål om 

fremtidens affaldssortering og et besøg til et moderne idrætscenter åbner op for spørgsmål til 

fremtidens idrætsfaciliteter.  

 

Alt kurser og indsamlede spørgsmål omformer eleverne til problemstillinger, som de 

efterfølgende kan tages afsæt i, når de i projektets innovative og produktbaserede del skal 

udforme en model af, hvordan de mener fremtiden ser ud og ikke mindst hvordan de mener 

de skitserede problemstillinger kan løses.   

 

”Der er ikke tvivl hos mig om at elever, der får adgang til teknologi og får sat klare mål op vil 

flytte sig mere og hurtigt sprænger rammerne for undervisningen. Hvis vores børn og unge 

skal udvikle sig til innovative og dygtige borgere er en af vejene, at få dem til at deltage 

engageret, samt styre deres egne læreprocesser,” udtaler skoleleder Søren Ranthe. 

 

Eleverne fremviser deres rapporter og modeller af fremtiden vises ved en afsluttende 

fernisering for forældre og inviterede samarbejdspartnere. Projektet følges og evalueres af 

Danmarks Evalueringsinstitut, så erfaringerne fra projektet næste år kan udbredes til alle 

skoler i Danmark. Så man kan på alle måder sige at ’Fremtiden er flyttet ind på Antvorskov 

skole.’  

 

For yderligere informationer eller evt. et besøg:  
Peter Brandt, afdelingsleder Antvorskov skole, peteb@slagelse.dk 30468281  
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