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INTRO 
 

AH Hackathon er en art idéudviklingsworkshop for eleverne i grundforløbsklasserne, afholdt den 

12. april 2019 på AH, Strandvejen. AH Hackathon er en aktivitet i forbindelse med Projekt Den 

erhvervsfaglige vej til succes. Målet er at få elevernes ideer og konkrete implementerbare forslag 

til et forbedret studiemiljø på Aalborg Handelsskole. 

Intro til eleverne - opstart på dagen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”På AH vil vi gerne have 

et endnu bedre 

studiemiljø. Målet med 

AH Hackathon er, at få 

jeres ideer til et bedre 

studiemiljø – og dermed 

også input til en endnu 

bedre skole” 
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AH Hackathon er en dag, hvor I i fællesskab udvikler idéer til verdens fedeste studiemiljø.  

Det er en dag, som også er designet til at vække og udvikle din innovative kompetence. En 

kompetence som består i nysgerrighed, evnen til samarbejde, at være kreativ (divergent 

tænkning), at være eksperimenterende og troen på din egen formåen. 

I kommer til at generere ideer i forhold til hvordan studiemiljøet på AH kan udvikles og 

forstærkes - hvordan I sammen laver den fedeste skole!  

Der er et særligt fokus på, at I er medskabere af løsninger - og budskabsbærere af, hvordan det 

er at være elev på AH.  

Målet med dagen er 16 konkrete og implementerbare ideer. 

 

Dagen vil bringe jer igennem designprocessens faser; udfordring, idegenerering, idé udvikling, 

prototyping, handling og evaluering. 

I idéudvikler parvis og i grupper.  

Der vil ske en løbende udvælgelse af idéer - kun de bedste og mest realiserbare overlever. 

Ideerne pitches til slut og der kåres vindere. 
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PROGRAM 
 

 

 

 

DESIGN AF DAGEN 
Dagen var designet af PædX, TECHCOLLEGE, i et tæt samarbejde med AH. PædX stod for det 

endelige design samt facilitering af dagen (og grupperne). AH stod for alt det praktiske omk. 

afviklingen af dagen; kommunikation til eleverne, fremmøderegistrering, lokaleindretning, 

materialer, frokost, teknisk udstyr etc.  

Eleverne blev ved dagens start inddelt i 8 grupper - bred fordeling over klasserne. 

Til hver gruppe var der knyttet to facilitatorer  

Efter en kort fælles introduktion blev holdende sent ud i de lokaler/områder, hvor de skulle 

arbejde resten af dagen. Eleverne skulle både arbejde individuelt, parvis, gruppevis og som et 

hold.  

Målet med dagen var at frembringe 16 realiserbare ideer af forskellig sværhedsgrad; let, middel, 

svær. 
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Eleverne kom igennem følgende faser i løbet af dagen 

Fase 1. Udfordring (givet på forhånd: Et forbedret studiemiljø) 

Fase 2. Undersøgelse 

Fase 3: Idéudvikling 

Fase 4: Prototyping 

Fase 5: Handling - herunder pitching.  

I de forskellige faser var der indlagt aktiviteter og øvelser, som havde til formål dels af bryde 

barrierer, dels at skabe energi, god stemning og kreativitet. 

 

 

 

 

 

 

”… der var god stemning blandt ansatte/lærere og elever ... ” 

 

”... Ikke fedt have de energizer ting – virker for useriøst...” 

 

”.. ville være godt med lidt mere aktivitet for at holde tempoet oppe...” 
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BEDRE STUDIEMILJØ 
 

Udgangspunktet var en bred definition af studiemiljøet - forstået som alt det eleverne er i berøring 

med, når de går på AH; modtagelse/opstart, relationer, fællesskaber, elever, lærere og andre 

ansatte, undervisning, pauser, fester, praktik, mestre, fysiske rammer, aktiviteter etc.  

For at gøre det forholdsvis overskueligt, havde vi på forhånd udvalgt 4 linser (kategorier), 

hvorigennem eleverne skulle ’se’, når de generede ideer til et forbedret studiemiljø:  

 

#Fysiske omgivelser 

#Trivsel 

#Undervisning 

#Fællesskab 
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IDÉGENERERING 
 

Handler om, at få så mange ideer som muligt og ikke at lade sig begrænse - eleverne arbejdede 

både individuelt, parvis og i grupper. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

IDÉAFSTEMNING 
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✘ De 5 idéer med flest prikker, præsenteres i plenum. 

✘ De 5 idéer med flest prikker, tages med videre til næse fase. 

 

 

 
 

 

 

IDÉUDVIKLING 
Grupperne udvikler deres idé og gør den skarpere og bedre.  De starter alle med på skift at snakke 

om hvad de forstår ved idéen; Hvad er problemet? Hvem er det et problem for? Hvorfor er det 

vigtigt?  
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 For at kvalificere ideen blev eleverne sat til at genere idéer til at løse dette problem med 

negativ brainstorm 

 Start med at omskrive problemstillingen til en negativ problemstilling: F.eks.: Hvordan kan 

vi skabe en kedelig og uoriginal klasse, der virker demotiverende for eleverne? 

 Generér så mange idéer til hvordan den negative problemstilling løses. 
 Skriv alle idéer/løsningsforslag på post-its, én ide per post-it. 
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IDÉUDVÆLGELSE 
 

Eleverne udvalgte én idé de vil prototype - igen ved hjælp af metoden ”dotmocracy”.  
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Det viste sig, at de ideer som eleverne fandt lettest - og mest valgte - at udvikle på, var ideer 

knyttet til kategorien Fysiske omgivelser. Facilitatorer ræsonnerede at det kan skyldes, at det 

ganske enkelt er mere konkret og operationelt at forholde sig til, hvorimod emner som trivsel og 

fællesskab kan være sværere både at tale om og gøre konkret operationelle. 
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PROTOTYPING 
 

Prototyping handler om at komme fra idé til produkt, ideen er at eleverne skal gøre deres ideer 

konkrete ved at bruge forskellige materialer og midler. 

 I skal nu udvikle jeres idé til en mere håndgribelig prototype. 

 Det gør I ved at visualisere jeres idé i fællesskab. 

 I må tegne, klippe & klistre, bygge i LEGO, bygge i pap, klippe i blade & aviser, lave en skitse, 

lave skuespil, en dans, en sang eller hvad I nu kan finde på. 

 Prototyper er med til at give en fælles forståelse. 
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Med deres prototype fortæller eleverne meget konkret hvad deres løsning går ud på.  

 Hvad er det? 

 Hvordan virker den? 

 Hvilke fordele er der ved deres løsning? 
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PRÆSENTATIONSUDVIKLING 
Eleverne udviklede en præsentation af deres ideer - som skulle præsenteres for de andre i 

gruppen, som skulle vurdere ideerne - og til sidst blev det afgjort hvilke præsentationer, der skulle 

gå videre til sidste fase; pitching.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideerne blev vurderet ud fra følgende kriterier: 
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Da alle idéer var præsenteret stemte eleverne på de bedste idéer med en håndsoprækning.  

Alle havde én stemme og det var OK at stemme på sin egen idé.   

De to idéer med flest stemmer gik videre til pitching 
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PITCHING & KÅRING AF VINDERE 
 

Dagen sluttede med at alle samledes i aulaen, hvor grupperne pitchede deres ideer - eleverne 

kunne vælge mellem at pitche på video eller ’gå direkte på scenen’.  

Hele seancen blev optaget på video. 

 

1. plads: Billigere kantine 

Problem: Dårlig kvalitet –eleverne køber mad andre steder = går væk fra skolen. 

Løsning: Bedre og billigere mad i kantinen giver mere energi i undervisningen.  

 

2. plads: Stillerum for dig der gerne vil lave noget 

Problem: Svært at koncentrere sig og finde ro til opgaver og afleveringer.  

Løsning: Stillerum med små kupeer, hvor man kan sidde og koncentrere sig enkeltvis eller i små grupper.  

 

Delt 3. plads: AH rooftop + P-hus 1  

Rooftop: 

Problem: Ikke plads nok og lokaler til gruppearbejde i ro og fred. 

Løsning: Ny rooftop etage (med sikkerhedsforanstaltninger ift brænd mv.). Bedre resultat af gruppearbejde 

+ bedre trivsel, stimuleret af bedre ergonomi, luft, planter og lys.  

P-hus 1:  

Problem: Ingen p-pladser om morgenen. 

Løsning: Vi vil udvikle en Applikation der kan bruges både på det lokale Parkerings hus i badehusvej og til 

evt et nyt P Hus der skal placeres i nærheden af skolen. Man skal kunne betale for parkeringsperioden på 

applikationen ved hjælp af ét enkelt klik. Appen er gratis og giver en masse fordele for eleverne, 

registreringen sker ved login med uni login hvor du herefter registrere dit køretøj. Appen garantere hurtig 

og fleksibel parkering og indeholder et kort der viser det nærmeste p-hus, hvor end du er.  

Bro mellem skole i erhvervsliv  

Problem: svært at se hvad man skal bruge(irrelevante) undervisning til i virkeligheden. 

Løsning: Flere virksomhedsbesøg 

Gangfester  
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Problem: Ikke så meget fællesskab. 

Løsninger: En fest for dem der ’bor’ på gangen – med tilpassede drinks og aktiviteter.  

Rengøring  

Problem: Vi er ikke gode nok til at genbruge 

Løsning: Vi vil lave pantautomater af genbrugsmaterialer, som skal stå udenfor og indenfor – det 

nye er, at hver uge skal pensionister tømme vores pantskraldespande og på den måde skaber det 

et mere socialt netværk mellem ældre og elever – og indtægten deles mellem skolen og de ældre.  

Gågade  

Problem: Der er for lang ventetid til vi skal ud på arbejdsmarkedet og miljøet er for kedeligt i klasserne og 

man trænger til en forandring. 

Løsning: Emneuge hvor vi bliver forberedt til at komme ud på arbejdsmarkedet – vi taler skolen om til en 

’landsby’ med butikker, virksomheder og cafeer og vi bestrider de forskellige jobs – og arbejder på tværs af 

fag og klasser.  

Træer og blomster og graffiti skal blive efter emneugen er færdig  

Kaffemaskinen  

Problem: kantinen har lukket, men vi er på skolen i lang tid og har lyst til the, kaffe eller saft. 

Løsning: Vi laver en ’kapsel maskine’ hvor du kan trække det du gerne vil drikke – og kold vand er gratis. 

P-hus 2: 

Problem. Svært at finde parkering hurtigt og let – vi kommer for sent i skole 

Løsning: Nyt Phus ved skolen i 3 etager – finasiering: Tilskud fra AAL kommune og AH’s 

samarbejdspartnere.  

Finansiering gennem fredagscafé  

Problem:  Mange får i ryggen af at sidde på en dårlig stol i mange timer 

Løsning: Indsamle penge i fredagscafeen til nyt interiør.Fordele: Mindre rygskader, bedre vilkår, bedre 

miljø, mere koncentration. 

Omlægning af skema  

Problem: For ringe koncentration sidst på dagen + vi har fri for sent 

Løsning: Længere timer og tidligere fri – 90 min. Lektioner med 5 min. Pause til toilet og vand. Mere tid til 

at gennem gå teori og gå mere i dybden.  

Rygeskur 1  

Problem: Irriterende at der ikke er skur, når de er koldt og vådt- mange presset sammen der står og ryger, 

giver et dårligt ry for skolen. Det ser ikke godt ud 
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Løsning: Et lille halvtag elelr skur, hvor der er plads, så vi ikke står og klumper sammen. 

Rygeskur 2  

Problem: Mange skod smides rundt omkring på skolen.. 

Løsning: Rygeskur ved basketbanen – med ventilation og askebægre, så det bliver nemmere for pedellerne. 

Og et spil, der handler om at ramme i askebægere. 

Produkt  

Problem: Vi mangler aktiviteter og fællesskab på tværs af alder og klasser. 

Løsning: Arrangementer der fremmer fællesskab og trivsel – events hvor eleverne vælger, hvad der skal 

ske. Pris 75 kr.  

 

BRUTTO IDEER 
 

TRIVSEL 

 Ingen fraværsregisterring 

 Respekt for hinanden 

 Sødere kantinedamer 

 Ingen mobning 

 Mindre mobning på EUD retningen 

 Ingen drama 

 Anderledes fraværsførelse 

 En motionsdag pr mdr. 

 Torsdagsdans 

 Sødere personer i administrationen, som gider hjælpe 

 Fokus på den brede målgruppe 

 Fokus på den brede målgruppe - ikke kun på de unge 

 Flere fester 

 Mere konsekvens ved fravær 

 God tone og orden 

 Individuelle samtaler 1xmdr - reducere mistrivsel 

 Flere kontaktsamtaler 

 Flere og yngre lærere 

 Boksebold i klassen 

 Stop shittalk 

 Federe arrangementer 

 Hjælpe hinanden 

 Speeddating første skoledag 

 Flere adfærdsadvarsler 

 Færre blandt eleverne 

 Timer og opgaver på tværs af klasser 
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 Madordning for elever 

 Ikke fos stor aldersforskel 

 Sociale arrangementer i undervisningen 

 Hyttetur 

 Fælles ture + på tur med hele skolen 

 Gratis et eller andet i kantinen 

 Cafe til forebyggelse af stress 

 Gratis kaffe 

 Færre elever i klasserne 

 Spilaktiviteter der virker 

 

UNDERVISNING 

 Mere styr på IT-delen for lærernes vedkommende 

 Mindre brug af teknologiske hjælpemidler 

 Faste studie/arbejdsgrupper 

 Indlevering af telefoner o.l. 

 Døren skal være låst efter mødetid 

 Række hånden op 

 Tilrettelægge undervisningen i samspil mellem elever og lærere 

 Mere IT - det er fremtiden 

 Færre lektier - flere opgaver i skoletiden 

 Mere tværfagligt arbejde på tværs af klasserne 

 Aktuelle emner 

 Færre fremlæggelser 

 Virksomhedsbesøg 

 Kortere dage 

 Ekstra hjælp i matematik, da tiden er presset 

 Aflevering og lektier skal ikke sættes samme dag 

 Mindre pres på eleverne 

 Forberedte lærere 

 Mere aktivitet i undervisningen 

 Mere feedback på afleveringer og opgaver 

 Mere opmærksomhed på de enkelte elever (samtaler) 

 Længere pauser 

 Ingen store afleveringer i ferien 

 Lærerne skal komme til tiden 

 Sjovere timer 

 Mere praktik 

 Mindre idræt 

 Giv os fri, når vi har nået det vi skal 

 Sjove ting ind imellem 

 Løn til elever som hjælper lærerne 

 Kursus til de ældre før opstart 

 Bedre kommunikation mellem lærere og elever 
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 Udendørs undervisning 

 Bedre flow i afleveringer 

 Mindre afleveringer og fremlæggelser 

 Oplæg med nystartet virksomheder 

 Bedøm niveauer på tværs og lav dage hvor man arbejder med dem i timerne 

 Ikke så meget tale fra lærerne, men flere opgaver til elever 

 Mindre røvtilsæde undervisning 

 Fri kl 15 

 Lektiecafe flere dage om ugen 

 Flere store afleveringer frem for mange små 

 Fysiske breaks 

 Mindre papir 

 Mere bevægelse 

 Lærerne skal være bedre til at opmuntre eleverne 

 Niveauopdelt undervisning 

 Møde sent om mandagen 

 Gør teori mere spændende 

 Inddrage eleverne i hvordan undervisningen forløber 

 Mere selvstændig undervisning 

 Flere projekter 

 

FÆLLESSKAB 

 Aktiviteter på tværs af klasserne - fx rundbold 

 Flere fælles aktiviteter 

 Fælles dag hvor vi lærer en anden klasse at kende 

 Gangfester 

 Idrætsdag med udklædning 

 Introdag for klasser på tværs 

 Fællesspisning på årgangen en gang pr mdr. 

 Fælles sang om morgene 

 Fælles gåture 

 Sidste skoledag med udklædning 

 Respektere forskellighed 

 Mere høflighed - fx sige godmorgen 

 Bevægelse 

 Lærerne vælger grupper 

 Alle skal på introtur 

 Gå ud af ens komfortzone og møde nye mennesker 

 Ingen mobning 

 Filmklub  

 Gøre noget mere ud af fredagscafeerne 

 

FYSISKE OMGIVELSER 

 Studiecafé 
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 Flere stikontakter til pc 

 Flere siddepladser til gruppearbejde 

 Bedre klima, mere sollys, bedre udluftning 

 Lavere priser i kantinen 

 Plads i lokalerne 

 Street bane 

 Knager til tøj 

 Flere printere 

 Gratis motionscenter 

 Køleskab i hver klasse 

 Større kantine med mulighed for at købe sundere mad 

 Aircondition 

 Udluftning mellem alle lektioner 

 Rygeområde længere væk fra skolen 

 Flere sofagrupper på gangene 

 Rooftop med cafemiljø 

 Bedre rengøring 

 Flere borde så man kan sidde og spise sammen 

 Lydtætte lokaler 

 Playstation 

 Vand på alle etager 

 Flere arbejdssteder på gangene 

 Skabe til at oplade pc, mobil mv. 

 Ingen mad i klasselokalerne 

 Tøjstativ 

 Udendørs arb.område 

 Bedre ergonomi 

 Lækrere toiletter 

 Male væggene i farver 

 En airtame der virker 

 Musiklokale 

 Flyt 10 kl op og os ned 

 Pæn og ren skole 

 Rulletrapper 

 Græsarealer uden for 

 Hyggekroge 

 Sikre skolens vinduer 

 Soverum 

 Designmøbler 

 Rigtig service - ikke pap og plast 

 Bedre og flere microovne 

 White boards 

 Ingen kridttavle 

 Kantine med levering 

 Bløde arealer omkring kantinen 

 Askebægere tømmes oftere 
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 Flere P-pladser 

 

DET SAGDE ELEVERNE OM AH HACKATHON 
 

HVAD ER DET BEDSTE DU OPLEVEDE I DAG? 

Gode mentorer/godt samarbejde 

Møde nye mennesker 

At blive blandet med den andre klasser 

Gratis mad 

At sidde og tænke på, at forbedre skolen og miljøet er godt 

Godt til lærerne, at høre hvad eleverne tænker 

At tænke innovativt og kreativt 

Ikke have en normal skoledag 

God stemning blandt ansatte/lærere og elever 

Gode værter 

At vi kom til at lære hinanden at kende, da vi kom fra forskellige klasser 

Facilitatorer gjorde det godt og der var styr på det hele 

At det ikke har været kedeligt 

Fantastisk 

Meget underholdende 

Lærer Martin 

Det gåpåmod som I kom med 

Tak for et godt samarbejde 

Engagerede ’vejledere’/facilitatorer 

Alt var god 

Var super godt forberedt til dage. Kunne mærke de kunne li’ de 

At sidde og tænke på, at forbedre skolen og miljøet er godt 

Godt til lærerne, at høre hvad eleverne tænker 

God stemning blandt ansatte/lærere og elever 
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Positivt at vi kom til at lære hinanden at kende, da vi kom fra forskellige klasser 

HVAD KUNNE BLIVE GJORT BEDRE TIL NÆSTE GANG 

Rart at blive blandet med de andre klasser” 

Gratis mad” 

Længere tid til prototyping 

Et 2 dages forløb med mere tid til at udvikle en idé 

Lidt mere forklaring før 

Ikke have de energizer ting – virker for useriøs 

Flere pauser 

Længere tid til prototyping  

Et 2 dages forløb med mere tid til at udvikle en idé 

Flere rygepauser  

Lidt mere forklaring før  

Mindre leg  

Lidt mere aktivitet for at holde tempoet oppe  

Færre elever på hvert hold  

Bedre udmelding fra skolens side om hvad dagen handler om  

Ikke stemme på egen idé  

Bedre opdelte pauser i stedet for meget lange pauser  

Ikke have de energizer ting – virker for useriøst  

Flere pauser  

Grupperne bliver delt op  

Flere farver på powerpoint  

iPhone upload til Moodle  

Materialer til projekt -skal være i klassen  

HVAD ER DET VIGTIGSTE DU HAR LÆRT I DAG?   

Hvordan idégenerering fungerer  

Hvor mange gode ideer der kan komme frem   

At jeg kan arbejde sammen med alle  

Brug PC  
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At se på hvad der er vigtigt at løse og hvad der er ligegyldigt  

At være kreativ og samarbejde  

At holde ud selv om det kan være kedeligt  

At ingen ideer er for små  

Samarbejde på tværs af klasser  

En ny måde at få ideer på  

At man selv skal være ansvarlig for om man får lavet noget i grupperne  

Man kan ikke købe et pennalhus til 400 kr Aat være væk fra specielle ting i ens klasse  

Martins humør  

Jeg har lært nye mennesker at kende og været meget mere åben for ideer  

Super fed dag  

Inspiration ude fra  

HVAD VIL DU GERNE LÆRE MERE OM?    

Innovation, kreativitet og iværksætteri  

Ikke noget specielt  

Alkohol  

At arbejde med nye mennesker, som man ikke kender  

Hvad der kan ændre det psykiske studiemiljø_ hvor det er mere kompliceret løsningsforslag  

Idégenerering  

At bygge lego  

Idéudvikling  

Jeg vil gerne lære mere om facilitatorerne   

Mere baggrundsviden om TECHCOLLEGE  

Hvad skolen gør ved vores ideer  
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