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Program  

Onsdag 12. december 2018 

Aalborg Handelsskole, Langagervej 1, 9220  

Aalborg Øst 

 

Kl. 08.00: Godmorgen og velkommen 

Kl. 08.30: Introduktion – Arbejdsmiljø (fysisk og  

psykisk) 

Kl. 08:45: Icebreaker 

Kl. 09:00: Introduktion – arbejdsmiljø I 

Kl. 09:15: Pause 

Kl. 09:30: Introduktion – arbejdsmiljø II 

Kl. 09:45: Idégenerering 

Kl. 10:30: Pause 

Kl. 10:40: Gruppearbejde – 1. runde 

Kl. 11:25: Frokost 

Kl. 11:55: Gruppearbejde – 2. runde 

Kl. 12:40: Gruppearbejde – 3. runde 

Kl. 13:25: Pause 

Kl. 13:40: Udarbejdelse af præsentation 

Kl. 14.10: Præsentation af ideer 

Kl. 14.40: Afrunding og kåring af vindere 

Kl. 15.00: Oprydning – herefter tak for i dag! 
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Facilitator 

Ligeledes har det haft høj prioritet, at der til afvikling til dette Hackaton skal være en facili-

tator, som kan styre processen, retningen for aktiviteten og som er uafhængig i forhold til 

deltagerne. Vejledere tilknyttet PraktikCentret deltager således udelukkende som obser-

vatører og i forhold til løsning af praktiske opgaver. Facilitator skal desuden sikre, at hvert 

element af processen bliver gennemført og tilsvarende gennemførelse af aktiviteten in-

den for den fastsatte tidsramme. Hertil kommer, at facilitator i samspil med øvrige relevan-

te input, skal fungere som inspirator i elevernes arbejde. 

Bedømmere 

I forlængelse af anvendelsen af en ekstern facilitator, er der ligeledes truffet aftale med 

tre eksterne bedømmere, hvis opgave er mod dagens slutning at agere bedømmere i 

forhold til de præsenterede ideer. Bedømmernes fornemste opgave er at foretage den-

ne bedømmelse med henblik på at kunne identificere dagens bedste idé ud fra de opstil-

lede kriterier. Disse er dommerne forud for seancen blevet gjort bekendt med. 

Nyt inventar; 

bedre stole, 

borde og 

telefoner.  

Regelmæssige 

MUS-samtaler 

evt. Hver gang 

man skifter  

afdeling. 
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Møde en gang 

om ugen,  

bruges til  

planlægning 

af næste uge. 

Bedre  

indeklime, 

udluftning og 

bedre  

indretning af 

lokalerne. 

Elever 

Da Aalborg Handelsskole afvikler flere versioner af Hackaton, vil  

deltagende elever i denne aktivitet være en relativ afgrænset gruppe bestående af ca. 

65 elever fra PraktikCentret under Aalborg Handelsskole med fysisk placering på  

Langagervej 16. Der vil være tale om både detail-, handels- og kontorelever. 

 

Lokalitet 

Ved gennemførelsen af dette Hackaton har det været af høj prioritet at få eleverne ud af 

de faste rammer med henblik på at tænke ud af boksen og på den anden side under 

tilvejebringelse af trygge rammer. Afvikling af arrangementet finder derfor sted på  

Aalborg Handelsskoles afdeling på Langagervej. De her til rådighed værende rammer er  

velegnet udgangspunkt for afvikling af en aktivitet som denne. 
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Hackaton afviklet i PraktikCentret under Aalborg Handelsskole er en aktivitet i projektet 

”Den Erhvervsfaglige Vej til Succes” i forbindelse med indsatsområde 3.2., hvor fokus er på 

et forstærket ungdomsmiljø. 

Målgruppen for denne aktivitet er elever, som er tilknyttet PraktikCentret under Aalborg 

Handelsskole inden for såvel detail-, handel som  

kontor-området. Emnet for aktiviteten er ”Skabelse af et mere  

spændende og bedre arbejdsmiljø”.  
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Deltagerne udfordres i et intensivt, afgrænset og kreativt forløb med indbygget mulighed 

for at mødes og samarbejde om udvikling af ideer til, hvordan det er muligt at understøt-

te skabelse af et mere  

spændende og bedre arbejdsmiljø. 

Hackaton er berammet til at have én dags varighed i tidsrummet kl. 08:00 til kl. 15:00, og 

hvor slutmålet er udmøntning af et antal forskellige ideer fra de deltagende elever. Ideer-

ne skal være af en sådan  

karakter, at de er klar til at blive implementeret med fokus på  

arbejdsmiljøet. 
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Med udgangspunkt i deltagernes eget udgangspunkt og livsverden er det hensigten, at 

Hackaton aktiviteten skal inspirerer og motivere eleverne til at tænke kreativt og ud af 

boksen med det formål at udvikle nye og innovative bud på problemstillingen. 

Dagen vil blive afviklet som en dynamisk process, hvor en facilitator styrer og faciliterer 

processen og dens omskiftelighed lige fra gruppearbejde til oplæg af forskellig art. 
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Idéerne 
 

 

Fokus ved afvikling af Hackaton 

Da afviklingen af Hackaton har vægtet innovation og med fremdrift i idéudvikling i fokus, foruden 
herunder kort præsentation af den enkelte gruppes idé, har alle gruppe i ugen efter Hackaton haft 
mulighed for at fremlægge sine ideer og indgå i dialog med PraktikCentrets vejledere om ideerne. 

 

Tilgang og implementering 

Ideerne fra det enkelte Hackaton er i den efterfølgende uge præsenteret for vejledere i 
PraktikCentret, hvis tilgang til ideerne har været ud fra en tidsmæssige horisont i forhold til, hvilke 
ideer, der vil kunne føres ud i livet – realistisk set – i den nærmeste fremtid samt hvilke ideer, der ikke 
vil kunne føres ud i livet – realistisk set i den nærmeste fremtid. 

 

Hackaton – december 2018 

Ved Hackaton blev nedenstående ideer præsenteret af deltagerne, som til lejligheden var inddelt i 
syv grupper. Den vindende idé er fremhævet med fed skrift. 

 

a) Hyggeområde 

Et lokale indrettes som et stort hyggeområde med sofaer, sofaborde og puder. Desuden males lokalet 
i friske lyse farver og der ophænges plakater og billeder på væggene, hvorved rummet kommer til at 
fremstå og fungere som en slags stue, hvor man kan tilbringe sine pauser. 

b) Plakater og citater på væggene 

Lokalerne fremstår alt for meget som klasseværelser på en skole. Ganske vist er der tale om en skole, 
men PraktikCenter betragtes som en virksomhed. Derfor skal lokalerne dekoreres med plakater, der 
har faglig relevans samt citater og udtalelser. Sidstnævnte skal være positive og kan være med til at 
skabe yderligere motivation blandt eleverne. 
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c) Arbejdsstationer i små grupper 

For at minimere støj og fremme koncentration i forbindelse med arbejdet, hvor eleverne typisk 
arbejder med forskellige opgaver og udfordringer, foreslås, at lokalerne indrettes med lidt færre 
borde. Disse samles i klynger med små grupper, hvor man typisk sidder tre eller fire elever og arbejder 
samtidig. En sådan opstilling vil gøre, at eleverne bedre kan hjælpe hinanden og undgå at sidde i 
større forsamlinger som i et traditionelt klasseværelse. 

d) Morgenmad ugentligt 

Med henblik på at skabe mere sammenhold og fremme det sociale liv blandt eleverne, er forslaget, 
at der arrangeres morgenmad ugentligt for alle elever. Forslag om fredag, hvor et team af elever 
sørger for at arrangere morgenmad for samtlige elever. Finansiering foreslået som egenbetaling med 
symbolsk beløb hver måned til personalekasse. 

e) Feedback og feedforward 

Mere feedback og feedforward på ens arbejde, og herunder det daglige arbejde og flere samtaler i 
løbet af uddannelsesforløbet, således den enkelte elev har en god fornemmelse af, hvordan 
vedkommende klarer sig.  

f) Sportsaktivitet dagligt 

Mere vægt på at elever i fællesskab dyrker sport og fysisk aktivitet hver dag, f.eks. ved at der er 
mulighed for at spille boldspil uden for i pauserne. Desuden mulighed for f.eks. rundbold og andre 
bredt appellerende sportsaktiviteter, som alle elever har mulighed for at deltage i. 

g) Sociale arrangementer 

Forslag om flere sociale arrangementer for elever, således man bliver bedre rystet sammen og nye 
elever også i højere grad bliver en del af PraktikCenter. Specifikt forslag om månedlige arrangementer 
med f.eks. brætspil og fredagscafé. 

Eftersom ideerne i forhold til sociale arrangementer har vist sig relativt enkle at starte op, og med  
mulighed for yderligere elev-involvering via elevrådet, er ideerne med sociale aktiviteter iværksat. 
Elevrepræsentanterne har efterfølgende givet tilsagn om gerne at ville involvere sig i dette arbejde 
og har udvist ejerskab for dette. 
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