INbjudan
Följ med oss på STUDIERESA
till Danmark
och utforska HJÄRNSMARTA LÄRMILJÖER
Denna studieresa har som syfte att visa exempel på skolor i Danmark som arbetar med
aktiverande och inkluderande lärmiljöer, erbjuda deltagarna möjlighet för att ta del av
skolledare, lärare och elevers erfarenheter samt få se dem omsättas i praktiken.
Därtill kommer vår samarbetspartner Hjärnberikad, som arbetar med att omsätta hjärnforskning till
praktisk pedagogik, att belysa vad som händer i hjärnan när kroppen är fysiskt aktiv och hur miljön kan
påverka hjärnans utveckling.

Program 8. oktober
FAKTA OM NYNATURFAG: Bristen på
ingenjörer i Danmark har lett till en
massiv insatts från det danska undervisningsministeriet och branschorganisationer för att öka intresset för vetenskapliga studier. Detta har resulterat i
att ansökningarna ökat med hela 11%.
NyNaturfag är ett inredningskoncept
för NO-salar som är resultatet av ett
flerårigt forskningsprojekt, finansierats
av Katafonden samt flera stora danska
ingenjörsföretag. Højer Møbler av fått
förmånen att omsätta detta koncept i
praktiken genom att ta fram ett anpassat möbelsortiment för dessa typer av
lärmiljöer.
Läs mer på www.nynaturfag.dk

Föreläsning ”Låt din hjärna blomma”
med Hjärnberikad
Föreläsningen tar med din hjärna på en oväntad omloppsbana
utanför boxen. Häng med, bryt gamla mönster och skapa en
ny mental infrastruktur. Vi belyser bland annat hur viktigt det
är med rätt miljö för hjärnan att utvecklas och vad som händer
i hjärnan när kroppen är fysiskt aktiv.

“Den sitter mellan dina öron. Ett drygt kilo med över 100
miljarder nervceller som formar tankar, känslor och minnen –
dina drömmar och idéer. Den är du.”
Läs gärna mer om Hjärnberikad på www.hjaltebolaget.se
Gemensam middag med erfarenhetsutbyte i Aalborg

EXPERIMENTZON

FAKTA

Besök på Højvangskolen
Vi besöker Højvangskolen som inrett deras NO salar efter
NyNaturfag konceptet. Koncept som laserades i början av året
är resultatet av ett forskningsbaserat projekt, finansierat av
Katafonden. Projektets målsättning har varit att öka intresse
för och resultat i NO-ämnen bland danska grundskoleelever.
Vi får en introduktion till bakgrunden samt presentation av
resultatet av forskningen, samt hur elevernas intresse för och
resultat i NO ämnen har påverkats.

INbjudan
Program 9. oktober
Besök på Vester Hassing Skole (F-9)
Vester Hassing skola har arbetat med aktiverande lärmiljöer
i många år. Vi får en introduktion till konceptet och Højer
Møblers Room Pilot går igenom arbetsprocessen med att
implementera aktiverande och inkluderande lärmiljöer i
praktiken. Vi får även ta del av Vester Hassings erfarenheter
av förändringsarbetet och de utmaningar de haft med till
exempel personal.
Besök på Løgstør Skole (F-9)
På Løgstrør Skola får vi se exempel på hur man inrett
aktiverande lärmiljöer anpassade för elever i årskurs 7-9.
Besök på Seminarieskolen (F-9)
Seminarieskolen kommer att via oss hur de anpassat
lärmiljöerna för sina lågstadieklasser.

aktiverande lär
miljö

Presentation av Aalborg kommun - hållbara och
miljövänliga inköp
Det är stort fokus på miljö- och hållbarhet vid upphandling
av skolinredning. Men vad innebär det egentligen?
16:00 hemfärd
Pris för studieresan: SEK 2.000,Inkluderar: Transport inom Danmark samt alla måltider.
Deltagarna står själva för transport till och från Aalborg
flygplats samt hotell.

aktiverande lärmiljö

Aalborgs kommun har blivit uppmärksammad med ett internationellt
pris för sina miljö- och hållbarhetskrav
vid upphandling.
Fokus ligger på kvalitét och lång hållbarhet till skillnad från pris.
De ser även till att renovera och återanvända brukbara möbler.

Højer Møbler A/S är en dansk leverantör av skolmöbler med 25 års erfarenhet av
att leverera inredningslösningar till undervisningssektorn. Vi brinner för att skapa de
bästa lärmiljöerna. Vi tror på att en noggrann och genomtänkt inredning i form av
funktionella, inspirerande och innovativa lösningar stödjer olika inlärningsstilar och
skapar optimala förutsättningar för människors inlärning.

FAKTA

FAKTA

AKTIVERANDE LÄRMILJÖER (AKL)
Skapar plats för elever med olika personlighetstyper, inlärningspreferenser
samt fysiska behov. Skapar en PLATS
FÖR ALLA. Ökar elevernas NYFIKENHET,
KREATIVITET och MOTIVATION
Förbättrar elevernas FYSISKA HÄLSA
Ger läraren möjlighet till SNABBA SCENBYTEN och VARIERANDE AKTIVITETER
Möjliggör såväl PASSIV som AKTIV inlärning. Förbättrar LJUDBILDEN i rummet. Ger eleven ökade möjligheter att
ingå i GEMENSKAPEN samtidigt som de
kan dra sig undan när det behövs.

Vi ses 8.-9. oktober

Anmälan till Stina Aunapuu på aca@hojermobler.dk.
Begränsat antal platser. Anmälan är bindande och plats kan överlåtas till annan person.
Ange fakturaadress vid anmälan. Sista anmälningsdag 21 september.

