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Forløbets indhold (iflg. ansøgningen) 
Forløbet skal sikre, at eleverne inddrages i at skabe ideer og fremkomme med forslag, der kan udvikle og 

styrke lærings- og skolemiljø.  Forløbene skal derfor skabe ideer, som vi efterfølgende kan bruge for at 

udvikle vores skolemiljø. 

 

Forløbslængde 
Forløbet afvikles over 1 dag fra kl. 13 til 19. 

 

Forløbs- og formålsbeskrivelse 

Dagen havde som formål at få startet en dialog med elever om, hvad der kunne skabe et bedre 

elevfællesskab på skolen. Vi valgte denne temaramme, fordi vi tænkte, at dette tema er væsentligt ift. at 

have eleverne som medskabere af skolemiljøet, og desuden vil vi gerne have fokus på fællesskab og 

relationer – mere end på det fysiske miljø. 

Yderligere var denne Hackathon også en afprøvning sammen med interesserede lærere og gennemført som 

internt planlagt forløb, så vi også her påbegyndte en proces, hvor vi uddanner vores lærere til at kunne 

gennemføre lignende aktiviteter i deres undervisning. Vi vil gerne bruge Hackatons som didaktisk redskab. 

Hackathons skal dermed også sikre at vores undervisere får nye metoder at anvende for kontinuerligt og 

fremadrettet at inddrage eleverne i at skabe et bedre skolemiljø og dermed øge kommunikation og 

samarbejde mellem lærere og elever. 

 

Forløbsopbygning og modulbeskrivelse af det samlede forløb 

Temarammen er: ”Hvordan kan vi skabe et bedre elevfællesskab på EUC Nord”? 

 

Indhold 

Idegenerering - individuelt, udvælgelse af ideer gruppevis, valg af 8 ideer, der forbedres, hvilket skete i 

grupper, som eleverne selv valgte sig ind i, dernæst klargøring og forberedelse af ideer, fremlæggelse for 

dommerpanel og endelig kåring af den bedste ide. 

 

Program 

Kl. 13.00 Velkomst, formål, program og samarbejdsøvelser 

Kl. 13.25 Introduktion til opgaven og dernæst idegenerering  
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Kl. 13.45 Fremlægge ideer og tematisering/gruppering af ideer (grupperne deles ind i 4 storgrupper som 

skal udvælge maks. 4 ideer) 

Kl. 14.40 Pause med kage og frugt 

Kl. 15.00. Ideerne præsenteres for alle deltagere og de bedste ideer udvælges af eleverne. Hver elev får 3 

stjerner, som de må sætte på den/de bedste ideer. Eleverne går derefter i grupper og arbejder videre med 

den idé, de helst vil arbejde med. Under gruppearbejdet skal de konkretisere ideer samt tegne og/eller 

fremstille en prototype. De skal lave en konkret plan for realisering, hvordan det kan lade sig gøre. 

Og de skal forberede en pitch/kort præsentation af deres ide for et dommerpanel bestående af: 

Uddannelseschef for Byggeri og Energi, vicedirektør for EUD, en studievejleder og en elev fra elevrådet. 

Kl. 17.30 Aftensmad 

Kl. 18.00 Hver gruppe pitcher ideer for dommerpanelet – max. 3 min til hver gruppe 

Kl. 18.45 Dommerne voterer 

Kl. 18.50 Kåring af den bedste idé. Her blev valgt to ideer og 2 grupper. Eleverne vandt en biografbillet til 

hver deltager inkl. slik. 

 

Aktivitetsdage og dato 

1 dag, 30. maj 2018 

 

Timer  

6 timer 

 

Antal deltagende elever 

Elever fra følgende uddannelser:  tømrer gf2, serviceassistent gf2, detail gf2, gastronomi gf2, elektriker gf2 

og industritekniker gf2. I alt deltog 45 elever. 

 

Aktivitetssammenhæng og additionalitet 

Additionaliteten opstår på 2 punkter: 

• Hackathon-metoden hænger godt sammen med valg af indsats og aktivitet – selve metoden 

understøtter arbejdet med forbedret skolemiljø. Det at indgå og arbejde sammen med elever fra 

andre uddannelser, og arbejde sammen med lærerne på andre måder, er i sig selv med til at 

forbedre oplevelsen af skolen og skolemiljøet. 

Aktivitetens pædagogiske koncept giver lærere og elever en anden måde at arbejde sammen på.  

Det er anderledes og nyt, at det er eleverne der fører ordet og dem, som er bestemmende og  
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formende ift. skolens aktiviteter. Efterfølgende er det interessant at se, om vi som skole formår at 

bruge disse inputs, og ikke bare lade dem være ideer. 

 

• Den anden form for additionalitet fremkommer ved, at læreren skal indgå i en anden lærerrolle og 

en anden kommunikation. De skal facilitere og understøtte og være ”bagud” frem for at være foran 

og målstyrede. Her vil det blive eleverne der sætter målene, lærerne skal blot styre på tid, aktivitet 

og resultat. 


