
Anbefaling fra medansøgere til projekt ’Udvikling af teknologiske- og digitale kompetencer med 
høj faglighed i og på tværs af fagene’ på Antvorskov Skole og tre fødeskoler 
 
Baggrund 
Hashøjskolen (115 elever) og Hvilebjergskolen (220 elever) har 0.-6. klasse, hvorefter eleverne fortsætte overbygnin-

gen på Antvorskov Skole. Flakkebjerg (134 elever) er ikke traditionelt fødeskole for Antvorskov skole, men har de se-

nere år oplevet at flere og flere af elever og forældre vælger, at udskolingen skal foregå på Antvorskov Skole. 

 
Ledelsesperspektiv 
Som leder på en skole med 100-200 elever, kan det være svært at have tid og rum til selv at opsøge den ledelsesmæs-

sige sparring, når det gælder (fag)didaktik. Ofte drukner ledelsesmøder på tværs af virksomhederne i budgetter og 

styringsværktøjer og den pædagogiske og fagfaglige diskussion kommer ofte i anden række. Med dette projekts tætte 

tilknytning til skolens, ledelsernes og lærernes hverdag og læringsmiljø håber vi at kunne erfaringsudveksle og viden-

dele i lang større grad end tidligere. Vi får med projektet ikke alene støtte til at skabe et gennemarbejdet og langt 

kompetenceudviklingsforløb med sparring fra inspiratorer udefra for alle vores ledere og lærere, men også adgang til 

en stor mængde af moderne teknologi, som vi ikke med vores økonomiske grundlag villet have kunnet anskaffe. 

 
Lærerperspektiv 
Da alle tre skoler kun har et - enkelte gange to - klassetrin på årgangen, kan lærerne mangle faglig og didaktisk spar-

ring af kolleger på klassetrinnet i hverdagen. Med dette projekt ønsker vi derfor en tæt supervision af lærere på årgan-

gen på tværs af skoler. Dette skulle også gerne være med til at skabe en meget større synlighed i svagheder og styrker 

i de forskellige læringsmiljøer, så de fire skoler kan lære af hinanden og viderebringe det bedste fra de mange miljøer. 

Vi håber også, at vi med projektet får skabt nogle tættere bånd, som gør, at vi i højere grad kan udveksle lærere og 

ikke mindst kompetencer på tværs af skolerne i stedet for, som det ofte sker, at lukke os om os selv i en travl hverdag. 

 
Elevperspektiv 
Der er i et moderne børneliv mange overgange. Eleverne skal igen og igen overgå til en ny kultur og socialiseres ind i 

den, hvilke for særligt de svage elever kan skabe regression i perioder af deres skoleliv. Med et tætte fagligt samar-

bejde får eleverne flere jævnaldrende, de kan spejle sig i, hvilket har stor betydning for særligt fagligt stærke og svage 

elever. Set i et elevperspektiv vil en mere naturlig tilknytning mellem føde- og hovedskole derudover skabe en mere 

tryg og naturlig overgang, hvad enten den sker i 7. klasse, eller fordi det er gunstigt på et andet tidspunkt i skoleforlø-

bet. Evalueringerne efter projektets første år skulle gerne fortælle os, at elever og forældre oplever en tæt sammen-

hæng og naturlig tilknytning mellem fødeskolen og hovedskolen. 
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