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FORORD

I mere end 30 år har man i Danmark forsøgt at
skabe de ideelle rammer for en stor gruppe af
unge, der ikke har haft muligheder eller evner til
at komme videre i uddannelse. Der har igennem
alle årene været gjort mange forsøg, men trods
mange bestræbelser, er det ikke for alvor lykkes
at få flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse.
Med den Forberedende Grunduddannelse har
et samlet Folketing forsøgt at skabe en ny og
meget anderledes uddannelse for unge, der
har brug for noget andet og mere for at komme
videre. Uddannelsen gør op med den traditionelle
uddannelsestænkning der er f.eks. løbende optag, der er flere forskellige spor, et produktions-,
et alment- og et erhvervsspor. Eleven skal ikke
nå et bestemt mål, men opnå kvalifikationer, der
bringer dem videre i arbejde eller uddannelse.
Uddannelsen har blik for elevens faglige, sociale
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og personlige mål, som er tænkt ligeværdigt. Og
endelig er uddannelsen tænkt som praksisnær
læringsforståelse.
Når man så får muligheden for at bygge en ny
skole til denne gruppe af unge, skal man være
ydmyg overfor opgaven. Der er ikke erfaringer at
hente fra lignende skoler i Danmark, så på mange
måder skal der startes forfra. Fra vores Advisory
Board har vi fået ideen om, at vi skal bygge en
skole der ikke er en skole, men et sted hvor man,
uanset hvad man kommer med, kan finde respekt
for den man er, i et praksis læringsfællesskab.
Det er naturligvis også en skole, men en skole
som ingen andre skoler.
Vi har med økonomisk hjælp fra Realdania
Fonden fået mulighed for at undersøge, hvad der
skal til, for den skole vi tror på, kan blive et sted
for vores unge til at udvikle sig som menneske,

fagligt, socialt og personligt. Det er vi meget glade for. Uden deres hjælp var det ikke muligt for
os at lave et så grundigt forarbejde. Pengene vi
har modtaget, har vi brugt sammen med dygtige
fagpersoner, der med deres ekspertise har bragt
os frem til det endelige værdiprogram, som du
sidder med nu.
Vi glæder os nu til at udfolde vores ideer til den
konkrete bygning, der mange år frem skal danne
rammen om det vigtige arbejde, hvor FGU Aarhus
medarbejdere skal bringe endnu flere unge frem
mod deres drømme og ambitioner for et godt og
meningsfuldt liv.

God læsning
Claus Bentsen
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FGU er en ny art.
Vi er igang med at identificere dens potentialer
og begrænsninger, og vi undersøger hvad der
skal til for at skabe en god FGU-skole.
Illustration: Jørgen Bech Pedersen
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INDLEDNING

Værdiprogrammets afsæt og formål

Mange unge uden uddannelse

Vi bygger i Aarhus

Værdiprogrammets formål

Ca 46.000 unge under 25 år har ikke en
ungdomsuddannelse og er ikke i uddannelse
eller job. Særligt unge, der ikke kommer i
gang umiddelbart efter grundskolen, har
sværere ved senere i livet at få fodfæste i
uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

I Aarhus står vi foran at skulle bygge en ny skole,
det er en fantastisk mulighed. Vi er optaget af
at skabe en unik bygning, der kan understøtte
FGUens yderst vigtige opgave, at hjælpe udsatte
unge videre i livet. Og vi ønsker at skræddersy
en skole, der tilgodeser elevgruppen og deres
særlige behov.

Når vi bygger en ny skole til den nye uddannelse
FGU, så er vi på ukendt land. Vi bygger en ny art.

Ny forberedende grunduddannelse
I 2019 besluttede et bredt politisk flertal derfor at
samle en række forberedende uddannelsestilbud
i en samlet forberedende uddannelsesinstitution
FGU (Forberedende grunduddannelse).
Med etableringen af FGU er det forsøgt at skabe
et langt mere enkelt system for de unge, der
står uden for uddannelse eller job, og FGU kan
derfor forstås som hovedvejen for unge, der har
brug for et alternativt skoletilbud for at komme
videre i livet. FGU står på skuldrene af især
produktionsskolernes værkstedspædagogik, der
kombineret med VUC’s almen undervisning skal
ruste de unge fagligt, personligt og socialt til at
gennemføre en ungdomsuddannelse eller at få
varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.
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Det forpligter at få lov at designe Danmarks første nybyggede FGU-læringsfacilitet, og derfor har
vi indgået samarbejde med Realdania, hvilket gav
os mulighed for at kvalificere både programudviklingen frem imod udbud af byggeriet, udarbejdelse af en baselinemåling som forberedelse
til efterfølgende evaluering af byggeriet samt et
parallelt pædagogisk kompetence- og organisationsudviklingsforløb.
Disse forarbejder er nu udmøntet i det pædagogiske værdiprogram. Innovationen i forprojektet ligger i, at vi har koblet pædagogisk fagekspertise
indenfor praksislæring og målgruppen sammen
med arkitekternes faglighed indenfor didaktisk
design, funktion og æstetik, og kvalificerer det
byggede med et evalueringsspor.

Vi bygger en skole, som skal kunne facilitere
læring til skolens særlige elevgruppe i en ny
organisatorisk, pædagogisk og didaktisk ramme.
En ramme som kun i kort tid har været afprøvet.
Formålet med værdiprogrammet har derfor
været, at hæve vidensniveauet om lovgivning,
teori og målgruppens behov samt tage stilling
til vigtige problematikker om samspillet mellem
rum, målgruppe, pædagogisk praksis og
samarbejde med eksterne aktører, inden de dyre
beslutninger skal tages i selve byggeprocessen
jf. projektparadokset se del 3.
Værdiprogrammet er formuleret således, at
andre FGU’er i Danmark kan bruge denne læring
ind i egne byggerier. På den måde understøtter
værdiprogrammet igangværende bestræbelser
på at udvikle fremtidens FGU – om det så er på
det organisatoriske plan, i den pædagogiske
praksis eller i udviklingen af de fysiske rammer i
hele sektoren.
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KOLOFON

Læsevejledning

Læsevejledning
Værdiprogrammet er opbygget i 3 dele:
Det er muligt at bruge værdiprogrammet som et
opslagsværk, hvis man er interesseret i at dykke
ned i de enkelte præmisser, der er stillet op, eller
lade sig inspirere af de løsninger der er besluttet
at arbejde videre med i processen frem imod
realiseringen af en ny skole til FGU Aarhus.
Del 1 Præmisser
Afsnittet redegør for de præmisser, der er udgangspunktet for udvikling af FGU Aarhus, herunder lovgivning om FGU, FGU´s bygningsfysiske
afsæt, FGU Aarhus´ visioner og pædagogiske
afsæt samt målgruppens behov. Her beskrives
muligheder, udfordringer, behov og dilemmaer,
som byggeriet skal forholde sig til.
Præmisserne omfatter en række teoretiske og
empiriske udtræk fra en omfangsrig proces, der
har omfattet både interviews, spørgeskemaer
og prøvehandlinger. Afsnittene afrundes med en
opsummering af centrale anbefalinger.
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Del 2 Funktionsprogram
Afsnittet indeholder en række forslag til, hvordan
man kan forholde sig til de beskrevne præmisser, herunder belyses muligheder, udfordringer
og dilemmaer, gennem organisatoriske, fysiske
(funktionelle, rummelige og stedsspecifikke)
samt æstetiske tiltag.

Bygherre og projektejer:
Olof Palmes Allé 39, 8200 Aarhus N
Kontakt: Claus Bentsen, direktør
Tlf.: 87 40 86 00
CVR. nr: 3981 5508
FGU har ophavsret til billeder fra FGU

Bygherrerådgivere:
Pluskontoret Arkitekter
Klostergade 32, 1. sal, 8000 Aarhus C
Kontakt: Britta Hjuler
Tlf.: 53 74 40 25

Del 3 Værdiprogrammets tilblivelse
Afsnittet redegør i korte træk for processen frem
mod og organisationen bag værdiprogrammets
tilblivelse.
Der henvises til en række bilag, der udgives
uafhængigt af værdiprogrammet. Baseliner er
udgivet, mens opsamlinger fortsat er i proces.
Opmærksomheden henledes på, at der er en
række afsnit, der er generiske og vil være retvisende for alle FGU’er på landsplan, såsom afsnit
om lovgivning og målgruppe, hvorimod andre afsnit er specifikke for FGU Aarhus, såsom visioner
og pædagogiske pejlemærker.

Etos Ingeniører
Klosterport 4X, 2. sal, 8000 Aarhus C
Kontakt: Lars Frost Larsen
Tlf.: 25 39 28 60

Konsulenter:
Foreningen til Fremme af Praksislæring
Norvangen 15, 4220 Korsør
Kontakt: Jonas Sprogøe
Tlf.: 20 93 07 87
Otto Busses Vej 5, 2450 København SV
Kontakt: Nicolai Carlberg
Tlf.: 23 29 02 96

UPFRONT
EUROPE

Up Front Europe
Tendrupvej 20C, 8543 Hornslet
Kontakt: Lotte Jensen
Tlf.: 40 42 85 11

INDHOLDSFORTEGNELSE

Del 1 					
Værdiprogram - Præmisser

s9-64

s12
FGU AARHUS
Historik og organisation
Eksisterende bygningsfysik
Vision, Mission, Kernefortælling og Værdier
LOV OM FGU
Lov og bekendtgørelse
15 didaktiske principper

s22

TEORI
Pædagogiske pejlemærker

s33

EMPIRI
Evaluering og målgruppen

s41

EMPIRI
Mockups og prøvehandlinger

s57

Del 2
s65-116
Værdiprogram - Funktionsprogram

Del 3 			
s119-135
Værdiprogrammets tilblivelse

INTRO TIL FUNKTIONSPROGRAM

s69

ITERATIV PROCES

s123

KOBLING MELLEM TEORI OG PRAKSIS

s71

FORANDRINGSTEORI

s123

ANBEFALINGER TIL PROGRAMMERING

s73

PROCESPLAN

s124

DET FAGLIGE OG SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ

s77

PROCES MED PARALLELLE SPOR

s125

PROJEKTORGANISATION OG CVÉR

s126

s103
BÆREDYGTIGHEDSAMBITION
		
DET ÆSTETISKE UNDERVISNINGSMILJØ s115

Bilag
Baseline _ november 2021
Procesopsamling _ februar 2022
Opsamling mockups _ i proces_udgives medio 2022
Funktionsdiagrammer Godsbanen _ februar 2022
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VÆRDIPROGRAM - DEL 1 PRÆMISSER

Læsevejledning
Værdiprogrammet er opbygget i 3 dele:

Værdiprogram - Del 1 Præmisser

Værdiprogram - Del 1 Præmisser
Værdiprogram - Del 2 Funktionsprogram
Værdiprogram - Del 3 Værdiprogrammets tilblivelse

Afsnittet redegør for de præmisser, der er
udgangspunktet for udvikling af FGU Aarhus,
herunder lovgivning om FGU, FGU´s bygningsfysiske afsæt, FGU Aarhus´ visioner og pædagogiske
afsæt samt målgruppens behov. Her beskrives
muligheder, udfordringer, behov og dilemmaer,
som byggeriet skal forholde sig til.
Præmisserne omfatter en række teoretiske og
empiriske udtræk fra en omfangsrig proces, der
har omfattet både interviews, spørgeskemaer
og prøvehandlinger. Afsnittene afrundes med en
opsummering af centrale anbefalinger.

Det er muligt at bruge værdiprogrammet som et
opslagsværk, hvis man er interesseret i at dykke
ned i de enkelte præmisser, der er stillet op, eller
lade sig inspirere af de løsninger der er besluttet
at arbejde videre med i processen frem imod
realiseringen af en ny skole til FGU Aarhus.
Opmærksomheden henledes på, at der er en række afsnit, der er generiske og vil være retvisende
for alle FGU’er på landsplan, såsom afsnit om
lovgivning og målgruppe, hvorimod andre afsnit
er specifikke for FGU Aarhus, såsom visioner og
pædagogiske pejlemærker.
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INDHOLDSFORTEGNELSE

Værdiprogram - Del 1 Præmisser s9-64
FGU AARHUS
Historik og organisation
Organisering ledelse og teams
Geografi og infrastruktur
Eksisterende bygningsfysik
Vision, mission og værdier
Kernefortælling, værdier og formål

s12

LOV OM FGU
Lov og bekendtgørelse
Uddannelsens tre spor
Undervisning, fag og fagtemaer
15 didaktiske principper

s22
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TEORI
Pædagogiske pejlemærker

s33

EMPIRI - MÅLGRUPPEN OG EVALUERING
Politiske mål og fakta om målgruppen
Beskrivelse af målgruppen og personatilgang
Baselinerapport
Udvalgte målinger fra baseline

s41

EMPIRI - MOCKUPS
Strategi, mockups og prøvehandlinger
Eksempler på mockups og prøvehandlinger

s57
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Bestyrelsen

Direktør og sekretariat

Eksterne
samarbejdspartnere

Direktør og sekretariat

Egå - skoleledelse og
administration

Skejby - skoleledelse og
administration

Vest - skoleledelse og
administration

Den lokale skoleledelse
og administration

Teams

Teams

Teams

Teams

Hold

Hold

Hold

Hold

Tværgående udvalg
TR, AMO, SU, pædagogisk udvalg, faggrupper, bygningsudvalg, personaleforening
Organisationsdiagram FGU Aarhus anno 2022
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Fire organiserende enheder

FGU AARHUS

Historik og organisation

Historik

Organisationsbeskrivelse FGU Aarhus

FGU Aarhus er en ny statslig selvejende institution, som startede i august 2019 i forbindelse med
implementeringen af FGU-reformen. FGU Aarhus
er en institution, der er en sammenlægning af
aktiviteter fra flere uddannelsesinstitutioner:

FGU Aarhus er organiseret som tre skoler med en
bestyrelse, en fælles direktion og et fælles sekretariat. På hver skole er der en lokal skoleleder og
administration.

•
•
•
•
•

VUC (FVU og AVU) for de 18 til 25-årige
Ordblindeundervisningen for de 18 til 25-årige
KUU (Kombineret Ungdomsuddannelse)
EGU (Erhvervsgrunduddannelsen)
Produktionsskoler i Aarhus:
• Aarhus Produktionsskole
• Egå Produktionshøjskole
• Gøglerskolen

Alle parter har ved fusionen bragt både faciliteter, medarbejdere og indskrevne elever med ind
i FGU. Idet FGU Aarhus’ medarbejdergruppe er
et resultat af en fusion af medarbejdergrupper,
arbejdes der løbende med kulturopbygning samt
med at bringe medarbejderne sammen om den
fælles opgave. I denne proces spiller de fysiske
rammer ligeledes en rolle, idet mange lejemål er
tunge for driften og den fælles kulturudvikling.
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FGU Aarhus opererer ud fra fire organiserende
enheder. Tanken med disse fire enheder er at
optimere og understøtte kerneopgaven på FGU
Aarhus ved at etablere teams og hold, som er
stærkt fokuserede mod det primære mål; at
styrke elevernes faglige, sociale og personlige
kompetencer og dermed hjælpe eleverne videre i
uddannelse og job.
Se organisationsdiagrammer for FGU Aarhus på
modstående side, der er udtryk for FGU Aarhus
anno 2022. Diagrammerne er dynamiske idet
Midtby i skrivende stund er igang med at flytte til
Århus Vest, ligesom Skejby flytter til Godsbanen
når tiden kommer.

Direktør og sekretariat
FGU Aarhus’ direktør har det overordnede ansvar
for drift og udvikling af FGU Aarhus. Direktøren er
ansat af bestyrelsen, som er FGU Aarhus’ øver-

ste beslutningsorgan. Bestyrelsens medlemmer,
samt referater fra planlagte kvartalsmøder, fremgår af skolens hjemmeside. Direktøren understøttes af sekretariatet, der som en tværgående
enhed understøtter det pædagogiske arbejde
på FGU Aarhus’ tre skoler. Sekretariatet har til
opgave at understøtte ledelses- og driftsopgaven
samt det pædagogiske arbejde på skolerne.
Sekretariatet består overordnet af:
1. Udvikling, samarbejde og HR: Sekretariatets
udviklingsafdeling står for at facilitere udviklingsarbejdet i FGU Aarhus når det kommer til samarbejde med eksterne aktører, kompetenceudviklingsforløb, HR, udarbejdelse af projektansøgning
m.m.
2. Økonomiadministration: Økonomiafdelingen
har ansvaret for skoleydelse til eleverne, tilskud,
bogholderifunktion, regnskab og budgetudarbejdelse, løn til skolens medarbejderne, lønrefusioner m.m.
3. Kommunikation: Sekretariatet har en kommunikationsmedarbejder ansat til at arbejde med
PR; nyhedsbreve, artikler, video mm.
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FGU AARHUS

Organisering, ledelse og teams

Den lokale skoleledelse og administration
FGU Aarhus består af tre skoler med hver sin
skoleledelse samt tilhørende skoleadministration. Skoleledelsen har det daglige og pædagogiske ledelsesansvar for den enkelte skole. Skoleadministrationen har til opgave at understøtte
den daglige drift på skolen, og løser i den forbindelse administrative opgaver; herunder elevadministration med indskrivning og udskrivning af
elever, prøveafvikling samt reception med daglig
koordinering m.m.
Skolelederne indgår i ledelsesteamet i FGU Aarhus, som har det besluttende mandat i fællesskab med direktøren. Ledelsesteamet afholder
møder hver 14. dag, hvor FGU Aarhus’ daglige
drift og udvikling koordineres. Ledelsesteamets
tilgang til ledelse på FGU Aarhus er præget af
dialog og konsensus.
Skoleadministrationen mødes jævnligt med det
øvrige administrative personale til videndeling og
opgavekoordinering.

Teams og hold
Hos FGU Aarhus indgår medarbejderne i teams
bestående af mangfoldige kompetencer og
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fagligheder, ud fra troen på, at skolens undervisningspraksis styrkes og udvikles, når man indgår
i kritiske og reflekterende dialog med kollegaer
med et andet fagligt afsæt. Med det formål at
arbejde elevfokuseret i alle dele af det pædagogiske arbejde, er skolen organiseret i hold, som i
dagligdagen arbejder tæt sammen om at udvikle
elevernes kompetencer.
På FGU Aarhus er der et samlet lærerkollegie
bestående af i alt ca. 110 medarbejdere. Cirka
halvdelen kommer fra de tidligere produktionsskoler. De fleste af disse har en erhvervsfaglig
uddannelse. Cirka 30 % kommer direkte fra VUC
og er vant til almindelig boglig undervisning i
dansk, matematik, sprog m.m. De resterende 20
% er rekrutteret fra forskellige uddannelsesinstitutioner.
I teamet arbejdes der i hold, da det er afgørende
at arbejde elevfokuseret i alt, hvad der gøres.
Der ønskes et stærkt fokus på hverdagens rytme
og praksis. Med holdundervisningen skabes et
trygt fællesskab for eleverne, så de kan indgå i et
læringsfællesskab.

Delmål for teams og hold:
• At indgå i kritiske og reflekterende dialoger med
henblik på at udvikle undervisningen
• At indgå i et samarbejde, hvor lærerne i
fællesskab forholder sig undersøgende til egen
undervisningspraksis med henblik på at forbedre
det faglige og didaktiske arbejde
• Drøftelser og sparring omkring den enkelte elevs
trivsel og udvikling fx supervision på konkrete
elev-episoder
• Ugentlig koordinering af holdets aktiviteter,
undervisning mm
• Implementering af drøftelser gjort i teams, så de
bliver praksisnære på holdet til gavn for eleverne
Anbefaling:
• I en ny organisation hvor medarbejdergrupper
fusioneres og skal samarbejde i nye konstellationer kræves særlig inddragelse af medarbejdere
fx gennem prøvehandlinger og mockups
• Samarbejde på tværs af medarbejdergrupper er
nødvendigt for at støtte eleverne bedst muligt,
dette samarbejde understøttes bedst muligt ved
fysisk sammenhæng fx nærhed mellem almen
og praksis samt fælles teamrum og gerne i mindre enheder
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FGU skole Egå

FGU AARHUS – 2022

Geografi og infrastruktur

FGU Skole, Skejby
Satellit Skejby / OPA35
Satellit Egå / Byggeplads

FGU skole
- Skejby
FGU Skoler
- Vest
- Egå
Anden undervisningsfacilitet
- Byggeplads NCC og Føtex
NY FGU Aarhus
- Godsbanen
Letbane og eksisterende nærbane
med stop
Motorvej
Ringvej og Ringgade
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FGU skole Vest / Cirkhuset
Satellit City Vest/ Føtex
Ny FGU på Godsbanen

FGU AARHUS

Eksisterende bygningsfysik

Bygningsfysik og lokalisering i Aarhus
FGU Aarhus er i dag lokaliseret på tre primære
adresser i Skejby, Egå samt i et nyopført bevægelseshus i Århus Vest. Dertil kommer en række
satellitter i form af mindre lejemål, værksteder
etc.
De eksisterende skoler huser et varierende elevtal. FGU Skejby kan rumme 350 elever. Egå og
Vest kan hver huse omkring 100-120 elever. Helt
små lejemål og værksteder kan rumme 10-20
elever.
Alle FGU skolerne ligger i bygninger, der er opført
til et andet formål i mindre attraktive byområder,
byområder under omdannelse til industrikvarterer og midlertidige bygningsmæssige løsninger,
hvilket tydeligt afspejler sig i det fysiske læringsmiljø.
Med erhvervelsen af den nye grund på Godsbanen får FGU Aarhus mulighed for at etablere
en ny skole, der er tilpasset målgruppen, på en
yderst attraktiv placering i Aarhus midtby.
Se diagram på modstående side.
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Udfordringer ved at undervise i midlertidige
bygninger:

• Midlertidige lejemål kommer helt naturligt til

•
•
•
•

•

at fremstå klondike, nedslidte og triste, også
selvom der investeres midler i renovering,
inventar og kodning til målgruppen
Bygningerne er ikke bygget til målgruppen,
og understøtter derfor hverken målgruppens
behov eller pædagogiske/didaktiske metoder
Bygningerne er ikke bygget til formålet, indeklimaet understøtter ikke en læringssituation
Bygningerne er ofte placeret i bydele uden
sociale funktioner eller andre institutioner
Midlertidige løsninger kan give uro i medarbejdergruppen, og særligt her hvor de sammenbragte personalegrupper skal lære at arbejde
sammen, kan de midlertidige bygninger have
en uheldig indflydelse på samarbejdet
Udfordringer med at få udviklet og samskabt
en helt ny måde at kombinere boglig og
praktisk læring på, så det nye uddannelsestilbud materialiserer FGU-reformens DNA, idet
de eksisterende rum ofte er tydeligt kodede
til almen- eller værkstedsundervisning. Dette
fastholder læringspraksis som før reformen

Anbefaling:

•
•
•

•
•

Der er i høj grad behov for at gentænke både nye
og eksisterende bygningsmasser efter oprettelsen af FGU, da den nye bekendtgørelse kalder på
nye måder at undervise og arbejde sammen på
Den løbende forandring i elevgruppen rejser et
behov for attraktive og fleksible rammer
En stor skole, som Skejby, har vist sig uhensigtsmæssig stor ud fra et elevperspektiv men hensigtsmæssig ud fra et driftsperspektiv. De små
skoler, som Egå og Vest, kan være for små set
ud fra et driftsperspektiv men optimale ud fra et
elevperspektiv
En stor skole rejser et behov for nedskalering
som fx etableringen af mindre skoler i skolen
De fysiske rammer skal understøtte det pædagogiske arbejde i hold og teams, dette gøres gennem klyngedannelser, teamrum og holdbaser
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Elevens behov:
“Se mig som den jeg er”
“Lad mig høre til”
“Vis mig hvem jeg kan blive”
“Udfordr mig uden at vælte mig”

FGU Aarhus´ hjemmeside:
”Plads til dig
På FGU Aarhus gør vi det på vores måde. Den måde, som passer til dig. Hos os handler det
om, at du blive rmotiveret og udvikler dig - personligt, socialt og fagligt.
Vi er en skole, som rummer rigtig meget. Her handler det om at udvikle stærke og robuste
mennesker, som tror på sig selv, og som har lyst til at komme videre. Derfor giver vi dig
nogle rammer, som du kan vokse i.
Du bliver klogere på det, som interesserer dig, men du lærer også alt muligt andet, som har
stor betydning for at kunne leve et godt og meningsfuldt liv.”
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FGU AARHUS

Vision, mission og værdier

Vision
FGU Aarhus ønsker at være en genoprettende
og vitaliserende skole, som arbejder med unges
behov for at blive mødt på deres psykologiske
grundbehov. Vi er inspireret af Jan Tønnesvangs
teori om ‘Kvalificeret selvbestemmelse’ og Vitaliseringsmodellen (2015)

•
•

•
•
•

Vi ønsker at møde unge med tillid, respekt,
nysgerrighed og ambitioner
Vi vil skabe grobund for at vores unge får
succes i eget liv og oplever sig selv anerkendt, som dem de er, så de udvikler sig
fagligt, personligt og socialt. Derfor praktiserer vi en genoprettende tilgang til eleverne
med afsæt i samtale, dialog og inklusion af
elevernes perspektiver og ståsted i samtalen
Vi har et tydeligt dannelses-pædagogisk
grundlag i vores arbejde med elever
Vi ønsker at være en skole, der har et tydeligt
fokus på elevens almene dannelse
Vi anvender praksislæring som et middel
til at fremme elevens faglige, sociale og
personlige udvikling. Vores praksistænkning
gør sig gældende på alle tre spor, både på
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•

PGU, AGU og EGU hold - se beskrivelse af
uddannelsens tre spor. Praksisfællesskaber
er vores indgangsvinkel til at skabe tilhørsforhold, deltagelse og tillid i fællesskaber for
alle elever
Vi tilbyder vores elever fællesskaber bestående af et praktisk læringselement sammensat
af mange forskellige deltagelsesbaner, som
ikke er rammesat på niveauer

Mestring

at mestre mine opgaver

Mening

Autonomi

at se mening og fremtid

at være mig selv

Ovenstående danner metode og tilgang til at
udmønte FGU Aarhus´ kernefortælling.
Tilhør

at høre til og opleve vi-hed

Figur: Vitaliseringsmodellen (2015), Jan Tønnesvang

Mission

Citat - Lov om forberedende grunduddannelse

FGU Aarhus’ overordnede mission er at få flere
unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse
eller opnå fast beskæftigelse.

”§ 1. Forberedende grunduddannelse skal give
eleven viden, kundskaber, færdigheder, afklaring
og motivation til primært at gennemføre en
ungdomsuddannelse eller alternativt opnå
ufaglært beskæftigelse”
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Citat PGU underviser, Skejby:
” Når jeg modtager en elev, gælder det om at være
100 % til stede, og modtage eleven personligt, det
bliver de meget rørt af. At møde en voksen der vil
dem. Det er vigtigt”

FGU Aarhus bygger på fire værdier
Værdierne danner rammen for en fælles tilgang til arbejdet på FGU og er et
udtryk for den kultur, der skal binde organisationen sammen. Udvælgelsen
af værdierne er opstået på baggrund af en samskabelsesproces mellem
bestyrelsen, ledelsen og medarbejderrepræsentanter.

•

Tillid

•

Nysgerrighed

Vi tror på den gode intention og stoler på hinanden

Vi spørger ind til vores elever, kollegaer og samarbejdspartnere
Vi lytter for bedre at forstå og kunne handle klogt

•

Respekt
Vi møder hinanden som ligeværdige mennesker
Vi har plads til forskellige holdninger og meninger, som vi åbent kan
tale om

•

20
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Ambitioner
Vi stræber efter at finde de bedste veje for eleven indenfor de
rammer vi har

FGU AARHUS

Kernefortælling, værdier og formål

Kernefortælling
FGU Aarhus har en ambition om at møde eleven
i øjenhøjde og være tydelig i dét, der fortælles.
Derfor har FGU Aarhus udarbejdet følgende
kernefortælling som møder eleven, når han eller
hun besøger FGU Aarhus´ hjemmeside.

Citat FGU Aarhus:
” FGU Aarhus arbejder for at gøre en forskel for alle
elever uanset hvem I er, og hvad I kommer med. Vi har
et godt ungdomsmiljø, hvor du vil føle dig tilpas og hvor
fællesskabet med andre er vigtigt. Vi hjælper dig på vej
i ungdomsuddannelse eller arbejde og guider dig det
rigtige sted hen, således at dine talenter og evner kan
finde anvendelse og være til nytte.
FGU Aarhus skal være med til at åbne dine øjne for hvor
alsidigt et uddannelsesbillede vi har i Danmark, og hvor
mange muligheder, der ligger foran dig. Vi møder dig
med et nyt og unikt tilbud om virkelighedsnær produktion og undervisning der danner mening.
Vi arbejder i tre forskellige spor; almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse. Hvert spor har sine egne kendetegn og
danner tilsammen en bred vifte af fagligheder. Her
kan du forvente tydelighed og klare rammer. Hos FGU
Aarhus er du og dine interesser udgangspunkt for
praksisforankret læring i forskellige faglige og sociale
fællesskaber.
Vi har medarbejdere med forskellige faglige og sociale
kompetencer, som giver plads og mulighed for dig.
På FGU arbejder vi i en kultur, der er præget af samar-
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bejde, videndeling og gensidig respekt for hinandens
forskellige kompetencer. Vi tror på, at vores diversitet
og samarbejde rummer den styrke, der skal til for at
løfte netop dig, der er i målgruppen for FGU. Vi er altid
åbne overfor nye idéer og at afprøve disse - både fagligt
og pædagogisk. Mens du er her, har du mulighed for at
reflektere over og blive klogere på livet. Du skal have lov
til at være ung – trives i det – og samtidigt være på vej
til at klare dig selv sammen med andre. Når du møder
udfordringer – og det gør alle – er vi klar til at guide dig
på vej.
Vi tager os af hinanden, hjælper, det bedste vi kan – og
lader aldrig nogen stå tilbage alene. Vi udviser respekt
for forskellige holdninger og meninger, som vi åbent
kan diskutere og tale om. Vi har alle ansvaret for at
skabe en fælles kultur og et godt og trygt læringsmiljø.
Tiden på FGU Aarhus skal være skelsættende for dig
og du kommer til at tilegne dig faglige, personlige og
sociale kompetencer. Vores ambition er, at du kommer
til at tænke tilbage på skolen og kammeraterne med
stolthed, glæde og stærke oplevelser i bagagen. Alt
hvad vi gør, skal give mening for dig, om ikke før - så
senere”.
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Formålet med de nye FGU-skoler

- her omskrevet fra FGU-lovens § 1, 2 og 3 3
FGU skal medvirke til at indfri den uddannelsespolitiske målsætning, om at alle
25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i
beskæftigelse.
FGU har til formål at give eleverne viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og
motivation til primært at gennemføre en ungdomsuddannelse eller alternativt at
opnå ufaglært beskæftigelse. Den er hovedvejen for unge op til 25 år, som har
brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at komme videre.
Uddannelsens formål skal opnås i et inkluderende læringsmiljø, hvor undervisningen bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Den skal bidrage til at
styrke elevens selvstændighed og faglige, personlige og sociale udvikling og
kompetencer. Det betyder bl.a., at uddannelsen har plads til elever med forskellige forudsætninger, ønsker og behov. Fælles for eleverne er, at de har brug for
en anden vej for at komme i uddannelse eller job. Nogle skal have løftet deres
faglige niveau, så de opfylder adgangskravene til en ungdomsuddannelse. Andre
har brug for at udvikle sig personligt eller socialt.
Ligeledes skal uddannelsen styrke elevens samfundsengagement, demokratiske
dannelse og kompetencer til aktiv deltagelse i demokrati og samfundsliv som
ligeværdig borger i et demokratisk fællesskab.
Endvidere skal uddannelsen give eleven erfaringer med samarbejde og arbejdsforholdene på en arbejdsplads samt kendskab til rettigheder og pligter i arbejdslivet. Dette er centralt for tilrettelæggelsen af uddannelsen. Uddannelsen skal
bl.a. have et tæt samarbejde med lokalsamfundets forenings- og kulturliv samt
virksomheder og institutioner til gensidig nytte.4
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LOV OM FGU

Lov og bekendtgørelse

Lov og bekendtgørelse
Den Forberedende Grunduddannelse er født ud
af reformen ”Aftale om bedre veje til uddannelse
og job” fra oktober 2017, og 27 FGU-institutioner gik i luften pr. 1/8 2019. Den Forberedende
Grunduddannelse (FGU) samler seks eksisterende tilbud og forløb i en ny såkaldt hovedvej på
det forberedende område.
FGU retter sig mod unge under 25 år, der ikke har
gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse.
I aftaleteksten, såvel som love og bekendtgørelser udstikkes forventning, retning og grundlag for
FGU og dens ansatte. Styrelsen for Undervisning
og Kvalitet har ydermere udarbejdet en liste på
15 didaktiske principper, som guidelines for den
form for didaktik og pædagogik, FGU-institutionerne skal basere deres praksis på. I tillæg har
hvert fagtema og fag sin egen læreplan eller
fagbilag, der udstikker læringsmål og de undervisningsspecifikke krav for det enkelte værksted
og undervisningshold.
Samlet set formulerer disse formelle dokumenter
FGU’ens SKAL, forstået som det politiske ønske
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og vision for institutionens virke, i andre sammenhænge kaldet organisationens kerneopgave.
Dette SKAL bør være det organisatoriske pejlemærke; dvs. pædagogisk praksis, ledelse,
bygninger, indretning mv. bør tilrettelægges så
det understøtter muligheden for at løfte kerneopgaven.

Aftale om bedre veje til uddannelse og job
I aftaleteksten fra 2017, der søsætter den Forberedende Grunduddannelse står følgende:
”Den nye uddannelse står på skuldrene af især
produktionsskolernes værkstedspædagogik, der
kombineret med VUC’s almenundervisning skal
ruste de unge fagligt, personligt og socialt til at
gennemføre en ungdomsuddannelse eller at få
varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.” 2

Dermed slås den pædagogiske tone og tilgang i
FGU’en an. Pædagogikken skal være en kombination af værkstedspædagogik som den kendes
fra og blev praktiseret i produktionsskolerne,
og kombineres med almenundervisning fra

VUC’erne. Ligeledes lægger aftaleteksten op til
at FGU’en skaber et inkluderende læringsmiljø,
opbygges om hold- og arbejdsfællesskaber samt
skaber rammer, der kan rumme aktiviteter som
musik, museumsbesøg, ekskursioner mv.
Herudover er FGU-institutionerne forpligtede
på at fremme sundhed og god ernæring, blandt
andet ved at eleverne får ordentlig mad og
præsenteres for gode livsvaner ved at motion og
kost indgår som en integreret del af skoleforløbet. Unge med funktionsnedsættelser, kronisk
sygdom eller i misbrugsbehandling skal have
mulighed for at gå på FGU.
Uddannelsens pædagogiske og didaktiske
praksis skal således understøtte at FGUinstitutionen lever op til dette formål.

2 - Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, &
Radikale Venstre, Alternativet, & Enhedslisten. (2017). Aftale om bedre
veje til uddannelse og job. København. København. s. 3
3 - LBK, nr. 606 af 24/5 2019
4 - Børne- og undervisningsministeriet (2020) Vejledning til lov og
bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse (FGU), version 1,
2020, Styrelsen for undervisning og kvalitet. s. 7
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Almen Grunduddannelse

AGU

Beskrivelse af AGU-sporet i lovgrundlaget:

Beskrivelse af PGU-sporet i lovgrundlaget:

§ 12. På almen grunduddannelse er fagligheden primært forbundet
med almene fag. Uddannelsens formål, jf. §§ 1-3, realiseres inden
for en bred, almen fagrække, der i videst muligt omfang tilrettelægges på en praksisrettet måde. Desuden skal der indgå helhedsorienteret undervisning på tværs af fag. Der skal i undervisningen
lægges vægt på, at eleven udvikler evner og mulighed for senere
overgang til en erhvervsuddannelse eller en gymnasial ungdomsuddannelse.
§ 13. Undervisningsniveauerne på almen grunduddannelse tilrettelægges som udgangspunkt med to tredjedele teori og en tredjedel
praksis.
Stk. 2. Det hf-forberedende niveau tilrettelægges, med henblik på
at eleven kan erhverve en eksamen, der kvalificerer til optagelse på
den 2-årige uddannelse til hf-eksamen (hf med eller uden overbygning), jf. lov om de gymnasiale uddannelser.

§ 14. På produktionsgrunduddannelse er fagligheden primært forbundet med praktisk
arbejde, værkstedsundervisning og opgaveløsning med henblik på produktion, herunder som
erhvervstræning i samarbejde med virksomheder. Uddannelsens formål, jf. §§ 1-3, realiseres inden for det praktiske arbejde, der integreres med undervisning i almene fag. Der skal
i undervisningen lægges vægt på, at eleven tilegner sig hensigtsmæssige arbejdsvaner og
udvikler evner og mulighed for senere overgang til en erhvervsuddannelse eller varig beskæftigelse.
§ 15. Undervisningsniveauerne på produktionsgrunduddannelse tilrettelægges som udgangspunkt med to tredjedele produktion og en tredjedel teori.
Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges inden for faglige temaer. Institutionens bestyrelse
fastsætter på et møde, hvilke faglige temaer der anvendes på de enkelte skoler. Valget af
faglige temaer og undervisningen knyttet hertil skal styrke elevens grundlag for efterfølgende beskæftigelse på det lokale og regionale arbejdsmarked og således afspejle den lokale
erhvervsstruktur og de lokale beskæftigelsesmuligheder.
Stk. 3. Undervisningen skal indeholde arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære.
Stk. 4. Undervisningen skal være praksisrettet og tilrettelægges med udgangspunkt i reel
produktion af varer og tjenesteydelser med henblik på afsætning og på elevernes varetagelse
af jobfunktioner inden for et fagligt tema.

I den tilhørende undervisningsvejledning5 står følgende
beskrivelse:
”Undervisningen [på AGU] tilrettelægges som udgangspunkt med
to tredjedele teori og en tredjedel praksis. Undervisningen tager
dermed udgangspunkt i en praksis, som bliver det didaktiske greb
til læring (…) I undervisningen skal der indgå helhedsorienterede
undervisningsforløb på tværs af fag …” (s.19).
”I almene fag skal praksis understøtte elevens læring, med henblik
på at eleven tilegner sig kernestoffet og når de faglige mål i læreplanen. Praksis er således et didaktisk greb ind i det almene fag,
som er et særkende for FGU” (s. 32).
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Produktionsgrunduddannelse

PGU
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I den tilhørende undervisningsvejledning står følgende beskrivelse:
”I PGU er fagligheden primært forbundet med praktisk arbejde, værkstedsundervisning og
opgaveløsning med henblik på produktion. Undervisningen i PGU tilrettelægges med to
tredjedele produktion og en tredjedel teori. Undervisningen i de almene fag dansk, matematik, PASE og valgfag skal ske i tæt samspil med det værksted og den produktion, som eleven
er en del af. Det praktiske arbejde i værkstederne integreres altså med undervisningen i de
almene fag, og produktionen bliver et didaktisk redskab til teoretisk læring både i det faglige
tema og i de almene fag” (s. 20).

LOV OM FGU

Udannelsens tre spor

EGU
Erhvervsgrunduddannelse
Beskrivelse af EGU-sporet i lovgrundlaget:
§ 16. På erhvervsgrunduddannelse er fagligheden primært forbundet med
virksomhedspraktik på det private eller det offentlige arbejdsmarked tilvejebragt af kommunalbestyrelsen. Uddannelsens formål, jf. §§ 1-3, realiseres
inden for en fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen, som understøtter
praktiske færdigheder, der kan anvendes i virksomhedspraktikken. Der skal
i undervisningen lægges vægt på, at eleven opnår kendskab til arbejdsfunktioner og opnår viden, færdigheder og kompetencer, der er relevante og
efterspurgte på arbejdsmarkedet, og udvikler evner og mulighed for senere
overgang til en erhvervsuddannelse eller varig beskæftigelse.
§ 17. Undervisningsniveauerne på erhvervsgrunduddannelse tilrettelægges
som udgangspunkt med to tredjedele virksomhedspraktik og en tredjedel
skoleundervisning.
Stk. 2. Skoleundervisningen skal medvirke til at give eleven relevante
kundskaber og praktiske færdigheder, som er af betydning for arbejdsfunktioner, der indgår i virksomhedspraktikken, samt forudsætninger for fortsat
uddannelse.6

I den tilhørende undervisningsvejledning står følgende beskrivelse:
”I egu er fagligheden primært forbundet med virksomhedspraktik. Som
udgangspunkt skal et egu-forløb tilrettelægges med to tredjedele virksomhedspraktik og en tredjedel skoleundervisning. Eleven skal modtage undervisning i et fagligt tema, hvilket primært foregår i virksomhedspraktikken”
(s. 20). 7
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3 spor
FGU skal være opdelt i følgende tre
uddannelsesspor med to årlige optag:

• Almen grunduddannelse (AGU)
• Produktionsgrunduddannelse (PGU)
• Erhvervsgrunduddannelse (EGU)
Hold beskrevet under afsnit om organisering kan
både være AGU, PGU og EGU.
Hertil kommer et basisniveau, der omfatter
undervisning på grundlæggende niveau i dansk
og matematik, introduktion til de respektive
uddannelsesspor og mulighed for deltagelse i
relevante valgfag. Basis er kendetegnet ved hold
med mulighed for løbende optag, mens sporene
er kendetegnet ved stabile hold med kun to årlige
optag. En elev, der indskrives mellem de to årlige
optag på de tre uddannelsesspor, skal derfor
begynde på basis.
5 - Børne- og undervisningsministeriet (2020) Vejledning til lov og
bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse (FGU), version 1,
2020, Styrelsen for undervisning og kvalitet
6 - Stk. 3 handler om praktikvirksomhedens ansvar ifm. EGU og er
derfor ikke medtaget.
7 - Da undervisningen for EGU-elever primært skal foregå i virksomheden, vil EGU-sporet ikke bliver yderligere behandlet.
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Illustration: UVM.dk om uddannelsens opbygning
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LOV OM FGU

Citat Jonas Sprogøe:

Undervisning, fag og fagtemaer

”Uanset om man går på PGU eller AGU
er målet det samme – men tilgangen
forskellig. På PGU lærer man gennem reel
produktion. På AGU lærer man gennem
praksisrettet almenundervisning”

Undervisning
Som det fremgår af illustration fra uvm.dk om
undervisningens opbygning, sammensættes
undervisningen på de tre spor af nedenstående
fag, fagtemaer og valgfag.

Valgfag kan bl.a. være naturfag, engelsk og teknologiforståelse.
Se beskrivelse af almene fag og fagtemaer på
næste opslag.

AGU

PGU

EGU

Eleven skal have:

Eleven skal have:

Eleven skal have:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

• Et fagligt tema (virksomhedspraktik)
• Skoleforløb relevang for virksomkedsprak-

Dansk
Matematik
Enten Pase eller medborgerskab
Mindst et valgfrit fag i fagrækken

Undervisningen tilrettelægges som en bred
almen fagrække der tlirettelægges på en
praksisrettet måde. 2/3 teori og 1/3 praksis.
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Et fagligt tema (Produktion)
Dansk
Matematik
PASE
Mulighed for et valgfag i fagrækken

Undervisningen tilrettelægges som praktisk
arbejde der integreres med undervisnng i
almene fag. 2/3 produktion og 1/3 teori.

tikken (Evt. dansk, matematik, PASE)

• Evt. valgfag

Undervisningen skal understøtte praktiske
færdigheder. 2/3 virksomhedspraktik og 1/3
skoleundervisning.
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FGU - LOV

Undervisning, fag og fagtemaer

Almene fag

Fagtemaer

De fleste almene fag kender vi betydningen af,
der er dog enkelte fag som er særlige for FGU.
Disse er forklaret nærmere herunder:

Fagtemaer er produktions fag rettet mod et
specifikt beskæftigelsesområde. En del af fagtemaerne giver sig selv, andre er forklaret nærmere
herunder. Aktuelle værksteder i FGU Aarhus regi
angivet i parentes for eksemplets skyld:

•
•
•
•
•
•

•

Dansk / Dansk som andetsprog
Engelsk
Matematik
Naturfag
Teknologiforståelse
Almendannende og studieforberedende it-fag
med fokus på det undersøgende og skabende
Identitet og medborgerskab
Dannelsesfag der giver eleverne kompetencer
til selvstændigt, at kunne medvirke som aktive
medborgere i det danske samfund
PASE - Privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære.
Faget skal give en forståelse for vigtigheden
af, at eleven dels bliver selvforvaltende, og
dels kan samarbejde og indgå på en arbejdsplads eller et videre uddannelsesforløb

Fælles for en del af den almene fagundervisning
er, at det med fordel kan integreres i den praktiske undervisning.
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• Byg, bolig og anlæg
•
•
•
•
•

•

Bygge- og anlægsfagene samt maritime håndværksfag (Byg og bolig samt Byggeplads)
Handel og kundeservice (Butiksholdet)
Industri
Industriel produktion, fremstilling og design
m.m. (Metal, Tekstil og Makerspace)
Kommunikation og medier (Medie- og IT-hold
samt Foto-hold)
Mad og ernæring (Der er Mad og ernæringshold på alle tre adresser)
Miljø og genbrug
Fremstilling og produktion til forskellige
forbrugergrupper eller kunder, hvor miljø og
genbrug samt bæredygtighed er det centrale
emne (Miljø- og genbrugshold)
Motor og mekanik.
Cykelværksted, svejseværksted og et autoværksted (Motor- og mekanik hold)

• Musik og kunstnerisk produktion

•
•
•
•

Scenekunst, billedkunst, musik, litteratur eller
andre kunstformer, produktionen er målrettet
det oplevelsesøkonomiske marked. (Der er
fem hold: Musik, Rap, Dans, Artist og Teater)
Omsorg og Sundhed (Omsorg og sundhed)
Turisme, kultur og fritid
Event, oplevelse, entreprenørskab, kunst og
kultur. (F-16 hold)
Service og transport (Pt. ikke aktuelt)
Jordbrug, skovbrug og fiskeri (Pt. ikke aktuelt)

Anbefaling:
• Fagtemaer har traditionelt fyldt meget i produktionsskoletænkningen - dette fokus er flyttet med
over i FGU
• Det bør overvejes om der er en fordel i at blande
AGU og PGU, for at udfordre eleverne, eller om
de fælles interesser i dele af PGU-fagtemaområdet er for smalt, fx i de meget praktiske fag
knyttet til industri, byg og bolig mm. Det kan
overvejes om man skal have en ren AGU klynge,
og andre klynger der er blandede
• Nogle elevgrupper kan udgøre en udfordring, fx
elever på basishold, da de nye elever i princippet
skal have adgang til samme fag som de øvrige
elever, men endnu ikke er tilknyttet et hold
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Praksisbaseret dannelse og læring

1

Der arbejdes med indhold i den konkrete omverden
f.eks. i form af autentiske opgaver, og eleverne
undervises i at anvende det, de lærer, i relevante
sammenhænge. Herigennem opnår eleven både
faglig og almen dannelse samt faglig læring.

Praksisfællesskab

2

Eleven deltager i praksisfællesskaber, som styrker
deres dannelse og kompetencer til at indgå i arbejdet på en arbejdsplads. I de tilfælde hvor de giver
mening, arbejdes der med sidemandsoplæring, ved
instruktion og efterligning.

Autenticitet

3

Underviseren er en autentisk identifikationsmodel
for eleven og autenticiteten bygger på kendskab
og erfaring inden for det beskæftigelsesområde,
der indgår i det faglige tema, og som underviseren
selv er udlært inden for.

Helhedsorienteret undervisning

4

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i
eller peger frem mod helheder, som eleverne enten
kender, eller skal lære at kende. I læringsforløbet
brydes helheden op i mindre dele og sammenhængen synliggøres for eleverne. En tydelig forbindelse
mellem dele og helheder skal gøre undervisningen
meningsfuld og relevant for den enkelte elev.
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Synlige læringsmål

5

Det synliggøres for eleverne i forhold til specifikke
opgaver og undervisningens organisering, hvad der
skal læres og hvorfor. Læringsmålene kan være
individuelle.

Læringsstrategier

7

Undervisningen og læreprocesser tilrettelægges
struktureret med henblik på progression for hver
elev. Den tydelige struktur omfatter rammerne
for undervisningen, for samarbejdsformer og for
opgaveløsningen. Eleven stilles over for opgaver
der kræver, at eleven selv er aktiv.

Differentiering

8

Der tages udgangspunkt i elevens forudsætninger
og mål. Elevforudsætninger omfatter både faglige,
sociale og personlige forudsætninger. Eleverne
vil være på forskellige niveauer, lære i forskellige
tempi og have forskellige mål i de individuelle
uddannelsesplaner og forløbsplaner. På den
baggrund tilrettelægges og gennemføres undervisningen differentieret med henblik på at tilgodese
progression.

9

Undervisningen tilrettelægges praksis- og problemorienteret med henblik på, at eleverne anvender
deres personlige, faglige og sociale kompetencer
til at skabe og udvikle produkter og herved udvikler
deres innovative kompetencer.

6

Undervisningen ekspliciterer forskellige læringsstrategier, som eleven kan tilegne sig; herunder strategier til arbejde før-fase (aktivering af
bestående viden og erfaringer), undervejs-fase
(bearbejdning og systematisering) og efter-fase
(anvendelse og konsolidering) i både praktiske og
teoretiske læringssituationer.

Tydelig struktur

Innovation og produktudvikling

Inkluderende læringsmiljø

10

Underviserne skal have fokus på den enkelte elevs
behov og udfordringer. Samtidig skal underviserne have et kontekstorienteret fokus på at skabe
forskellige læringsmuligheder og læringsarenaer
for forskellige grupper af elever. Det indebærer en
tilrettelæggelse af undervisning for fællesskabet,
der tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, potentialer, behov og interesser. Der benyttes forskellige metoder, som tilgodeser, at elever
har forskellige udgangspunkter for læring.

Sproglig opmærksomhed

11

Der skal i alle undervisningssituationer være sproglig opmærksomhed på, at der skal bygges bro
mellem elevernes hverdagssprog og det faglige
sprog.

Evaluering

12

Underviseren er i dialog med eleven om den faglige progression, og hvad eleven fremadrettet skal
arbejde med for at nå de opstillede læringsmål. I
denne feedback-proces bidrager både eleven og
underviseren med refleksioner over læringen og
opnåelsen af de opstillede læringsmål.

LOV OM FGU

15 didaktiske principper

Afklaring og vejledning

13

Der er både i og uden for undervisningen en løbende dialog med eleverne om deres retning mod uddannelse og beskæftigelse. Der vil blive lagt vægt
på, at eleverne løbende inddrager deres læring og
øvrige erfaringer til at kvalificere deres valg.

Sundhed, ernæring og motion

14

Sundhed, ernæring og motion indgår som en integreret del af alle dele af uddannelsen.

Dannelse

15

Det er gennem undervisningen, læringen og
relationerne mellem underviseren og eleven – og
eleverne imellem - at de unge dannes til borgere
og deltagere i fællesskaber i samfundet. Uddannelsen skal således åbne verden for eleven ved
at give redskaber til forståelse og deltagelse som
menneske, medmenneske, borger og arbejdstager.
Den skal understøtte, at eleven tilegner sig grundlæggende færdigheder, der kan hjælpe eleven til at
forholde sig ansvarligt til verden og indgå aktivt i
forskellige fællesskaber.

De 15 didaktiske principper og undervisningens tilrettelæggelse
I lovteksten bliver der udstukket følgende krav til
undervisningens tilrettelæggelse:
§ 28. Institutionen organiserer og tilrettelægger uddannelsen i et inkluderende læringsmiljø. Alle dele af
undervisningen skal tilrettelægges struktureret med
tydelige rammer og klare instruktioner. (…)

I BEK om forberedende grunduddannelse, april
2019 står følgende:
§3. Institutionen tilrettelægger undervisningen i overensstemmelse med uddannelsens didaktiske principper
og med de læreplaner og fagbilag, som er fastsat og
offentliggjort samtidigt med bekendtgørelsen på ministeriets hjemmeside uvm.dk med virkning fra bekendtgørelsens ikrafttrædelsestidspunkt.

Undervisningen på FGU skal være tilrettelagt
i overensstemmelse med læreplaner for de
almene fag og fagbilag for de faglige temaer
samt 15 didaktiske principper. De 15 didaktiske
principper sætter fokus på blandt andet læring i
praksis, struktur og progression og et inkluderende læringsmiljø.

De 15 didaktiske principper er retningsgivende
for undervisningens tilrettelæggelse, og handler
overordnet set om praksisbaseret læring og helhedsorienteret undervisning, struktur og progression i undervisning og inkluderende læringsmiljøer for alle.

Anbefaling:
• De 15 didaktiskeprincipper skal bidrage til at
skabe et inkluderende, praksisbaseret og læringsorienteret skolemiljø
• De didaktiske principper kan læses som en blanding af konkrete tilgange (fx sproglig opmærksomhed og evaluering) og teoretiske begreber
(fx dannelse og praksisfællesskaber)
• De didaktiske principper skal implementeres i
praksisbaserede og autentiske læringsmiljøer,
herunder i værksteder, der bygger på en arbejdspladslogik, frem for en skolelogik, hvor der finder
både værkstedsfaglig og mere skolastisk læring
sted, men som en integreret del af den praksis,
som udøves
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At føle sig kompetent
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At føle samhørighed

At føle sig autonom

TEORI

Pædagogiske pejlemærker

Pædagogiske pejlemærker

Opfyldelse af psykologiske grundbehov

FGU Aarhus´ overordnede vision, kernefortælling
og værdier er beskrevet i foregående afsnit.
For at understøtte visionen, kernefortællingen og
værdierne, tager den pædagogiske praksis afsæt
i en række pædagogiske pejlemærker.
De pædagogiske pejlemærker udstikker således retningen for de konkrete pædagogiske og
didaktiske metoder, som lærerne på FGU Aarhus
anvender i arbejdet med den unge.

Mennesket er grundlæggende motiveret af selvbestemmelse; dvs. oplevelsen af frihed til at gøre
hvad der er interessant, meningsfuldt og personligt relevant og vitaliserende9.

Jonas Sprogøe, cand. mag. og ph.d i organisatorisk læring fra Foreningen for praksislæring
har bidraget til formulering af de pædagogiske
pejlemærker der understøtter lovgivningen for
FGU og som specifikt peger ind i visionen for
FGU Aarhus.

Citat Jonas Sprogøe, cand.mag. og ph.d.
”Vi har valgt en række pædagogiske pejlemærker
som det fysiske miljø skal forsøge at understøtte.
Dermed kommer dét, lærere og elever er sammen
om, i højsædet.”
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Forudsætningerne for selvbestemmelse er opfyldelsen af tre fundamentale psykologiske behov,
nemlig:

• Behovet for at opleve sig kompetent
• Behovet for samhørighed, og
• Behovet for autonomi
Dvs. mulighed for at kunne vælge og handle frit
og tage ansvar for eget liv. Det er karakteristisk
for disse behov, at de udspringer af vores grundlæggende eksistensvilkår og at de driver os til at
realisere vores tilværelse. Det er således noget
fundamentalt menneskeligt at være motiveret,
nysgerrig og skabende, og at det understøttes
ved at blive set som kompetent, autonomt og i
relation til andre.
Som mennesker orienterer vi os mod andre
mennesker, mod begivenheder og fænomener i
vores omgivelser for at blive vitaliseret – og for

at bidrage til at vitalisere andre10, det som kaldes
motivationel rettethed.
Rettetheden handler blandt andet om at blive
set som den, man er (selvhenførende rettethed),
at høre til i fællesskab med andre (fællesskabshenførende rettethed), at kunne mestre vores liv
(mestringshenførende rettethed) samt at orientere os imod og spejle os i andre (andenhenførende rettethed).
Et centralt pædagogisk pejlemærke er således
at arbejde med at skabe forudsætninger for at
elever kan få opfyldt disse centrale psykologiske
grundbehov og at understøtte de motivationelle
rettetheder, så eleven oplever at blive set som
den han/hun er, oplever at høre til, mestrer sit liv
og får mulighed for at orientere sig og spejle sig
i andre.

9 - Kirketerp, A. L., & Knoop, H. H. (2012). Foretagsomhedens psykologi. Kognition & Pædagogik, 22(83), 4–14.
10 - Tønnesvang, J. og Hedegaard (2012), Vitaliseringsmodellen - en
introduktion. Forlaget Klim.
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Læringsglemsel

TEORI

Pædagogiske pejlemærker

Reel produktion

Læringsglemsel

Reel produktion som pædagogisk pejlemærke
handler om at have et fokus på læringspotentialerne i produktionen af varer og tjenesteydelser.
Reel produktion tilskriver en reel værdi i arbejdsprocessen11. At nogen efterspørger en vare eller
ydelse, sikrer mening og relevans for eleven.
Produktion handler således ikke kun om at tilegne sig den nødvendige faglige viden eller kunnen
i forhold til at producere et givent produkt, men
også om at se sig selv som en uundværlig ressource ift. at møde opstillede deadlines, kommunikere med samarbejdspartnere mv., og om at
opleve stoltheden forbundet med tilfredse kunder
og identitetsdannelsen ved at bidrage i og til et
arbejdsfællesskab.

Læringsglemsel som pædagogisk pejlemærke
handler om at tilrettelægge undervisning, hvor
eleverne kan lade sig opsluge af en sag og
fællesskabet omkring denne sag. Læringsglemsel handler om fordybelse, og at ”glemme” at
man lærer – at træde ind i (mentale) rum, der
ikke nødvendigvis handler om særlige læringsmål, men som tillader og muliggør udforskning,
nysgerrighed, undersøgelse og engagement. Vi
kender det fra når vi kommer i ”flow” og glemmer
tiden, fx når vi leger eller arbejder med noget, der
opsluger os12.

Produktionen er ikke kun knyttet til værksteder
som fx tømrerværksteder. Det kan også være
produktion af viden, analyser om fx elforbrug og
arbejdsmiljø mv. musik- eller teaterforestillinger,
udstillinger etc. Udgangspunktet er, at produktionen er efterspurgt og skal bruges af andre end
eleven selv – og at der ikke er tale om ”som om”opgaver, men opgaver som har en nødvendighed,
der ligger uden for eleven selv.
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Læringsglemsel opstår paradoksalt nok i situationer, hvor læringen, forstået som den bevidste
tilrettelæggelse af læreprocesser, så at sige træder i baggrunden. Læringen bliver på den måde
usynlig og spontan. Læringen sker upåagtet og
ved at være til stede og i interaktion med sine
omgivelser, sine materialer og sin ”sag”.

11 - Hoppe, A. & Gremaud, A. (2011). Arbejde og læring. Produktionsskoleværkstedet - et uddannelsessted, Produkti-onsskoleforeningen.
12 - Tanggaard, L. (2018). Læringsglemsel. Forlaget Klim.
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Læring i forpligtende praksisfællesskaber

TEORI

Pædagogiske pejlemærker

Dannelse
Dannelse handler om at et individ må/skal lære
at forstå sig selv ud fra noget, der er noget andet
end sig selv13. Dannelse skal ses som både proces (at blive dannet) og resultat (at være dannet).
Denne dobbelthed – både proces og resultat
– har betydning for den måde undervisning og
læreprocesser tilrettelægges og udføres på, hvilket igen peger ind i samspillet med omgivelser,
rum, materialiteter etc. Virkeligheden (både den
fysiske og den åndelige) skal tilrettelægges så
den åbner sig for eleven, og eleven skal hjælpes
og støttes i at åbne sig for virkeligheden, dét, der
kaldes kategorial dannelse14.
Tilrettelæggelsen af den kategoriale dannelse
skal ske gennem den eksemplariske metode.
Tanken bag denne metode er, at eleven tilegner
sig et stof gennem arbejdet med gode eksemplarer15, og at det skal være nødvendigt for den
unge og have en betydning for hans eller hendes
liv. Det handler om at gå i dybden med et fænomen eller et tematisk nedslagspunkt inden for et
givent område, frem for at tilbyde et mere overfladisk overblik over området. Tanken er at det
dybere kendskab til et enkelt fænomen og evnen
til at fordybe sig kan overføres til andre fænome-
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ner og andre temaer, og derigennem lærer man
noget om sig selv og sin omverden. Fx vil dyb,
faglig viden om og erfaring inden for analyse
af eventyr kunne bruges til analyse af reklamer
og dermed til at kunne gennemskue reklamens
magt, forbrugsmønstre etc., ligesom grundlæggende færdigheder i brug af værktøj lært gennem
oplæring på et tømrerværksted vil kunne overføres til andre håndværksområder og bidrage til en
håndværkeridentitet i en mere bred forstand.

Læring i forpligtende praksisfællesskaber
Et pædagogisk pejlemærke for FGU Aarhus er at
understøtte at læring sker i forpligtende praksisfællesskaber16. Et praksisfællesskab er defineret
ved en fælles virksomhed, dvs. fælles viden
og handling, som kun medlemmer af samme
praksisfællesskab har viden om og adgang til.
Det er også defineret ved fællesskab og gensidigt engagement. Vi forholder os til hinanden
og praksisfællesskabet opretholdes og udvikles
gennem relationer. Endelig er et praksisfællesskab defineret gennem det, at det er en praksis
og medlemmerne er praktikere, forstået på den
måde at de deler et fælles repertoire af ressourcer, fx historier, redskaber og erfaringer, der gør
dem i stand til at håndtere problemstillinger.

Praksisfællesskaber opstår både på værksteder, i
undervisningslokaler, i personalegrupper mv.
Læring i forpligtende praksisfællesskab sker gennem det daglige samvær og løsning af en given
opgave. Læring kommer til udtryk ved at man
som elev i stigende grad oplever og opleves at
kende den fælles historie, bruge det rette sprog
og de rette værktøjer og artefakter, være ansvarlig over for den fælles virksomhed etc.
Det handler med andre ord om at tilrettelægge
en undervisning og en hverdag, hvor eleven får
mulighed for at tilegne sig det fælles vidensdomæne, som konstituerer praksisfællesskabet, og
som gør eleven i stand til at indgå i et fællesskab
præget af gensidigt engagement, samt at bidrage
til at det fælles repertoire konstant udvikles. Denne tilegnelsesproces er også en identitetsskabelsesproces; man skaber så at sige sin identitet
gennem deltagelse i praksisfællesskabet.
13 - Lund, L. (2020). Kort & godt om didaktik. Dansk Psyk. Forlag.
14 - Klafki, W. (1983). Kategorial dannelse og kritisk konstruktiv pædagogik. Nyt Nordisk Forlag.
15 - Wiberg, M. (2017). Dannelsesteoretisk didaktik. I P. F. Laursen &
H. J. Kristensen (Red.), Didaktikhåndbogen. Teorier og temaer. Hans
Reitzels Forlag.
16 - Wenger, E. (2004). Praksisfællesskaber: Læring, mening og identitet. Hans Reitzel.
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TEORI

Pædagogiske pejlemærker

Et landskab rigt på læringsoplevelser
Et landskab rigt på læringsoplevelser er en
metafor for tilrettelæggelsen af en lærende
hverdag17. Udgangspunktet for denne metafor
er, at mennesket til alle tider har lært – også
før de indgik i mere formaliserede skoleformer.
Ligesom et landskab er rigt på oplevelses- og
læringsmuligheder, således er også vores
almindelige gang igennem livet, arbejdslivet,
familielivet etc. rig på læringsanledninger.
Dette pædagogiske pejlemærke bidrager til at
fokusere på de aspekter ved elevens omverden,
der gør læring mulig. Dermed flyttes fokus til
de læringsressourcer som fx bygninger, rum,
omverden og situationer indeholder, og som
eleven er en del af, fx på værkstedet, på holdet, i
pauserne, i kantinen etc.
Et landskab rigt på læringsoplevelser skabes
blandt andet ved at understøtte forskellige
retninger og muligheder for læring; nemlig at
lære fra siden, at lære nedefra, egen læring, at
lære udefra og gensidig læring.

• At lære fra siden handler om at skabe

plads til at læring i praksis foregår som
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•

•

•

•

sidemandsoplæring. Der skal skabes mulighed
for at eleven lærer af de lidt ældre og mere
erfarne kolleger eller elever
At lære nedefra handler om at understøtte at
de mere erfarne medarbejdere eller elever kan
lære af nye elever; dvs. at der er plads til at nye
elever stiller spørgsmål, udfordrer ”vi plejer”
etc.
Egen læring handler om at der skal være plads
til at man som elev tager initiativ, lærer i eget
tempo og selv vælger hvem de vil lære af og
hvordan
At lære udefra handler om at der skal være
mulighed for at bringe perspektiver og
ideer ind udefra, fx igennem tæt kontakt til
omverden
Gensidig læring handler om at man lærer
gennem at hjælpe og instruere andre. Der skal
med andre ord skabes rum og mulighed for at
interagere

17 - Nielsen, K., & Kvale, S. (Red.). (2003). Praktikkens læringslandskab: At lære gennem arbejde. Akademisk.

Anbefaling:
• De pædagogiske pejlmærker peger direkte ind
i, hvordan det fysiske miljø indrettes. Det byggede miljø skal understøtte de pædagogiske
pejlemærker. Pejlemærker kan derfor samtidig
bruges som en tjeckliste både for pædagogikken
og for arkitekturen
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Ali - 19 år - PGU

Ali er utilpasset og orienteret mod sin gruppe

Mine venner er dem, der er vigtigst for mig. Jeg er født i Tyrkiet og
har været i Danmark siden jeg var 8 år. Jeg er både tyrkisk og dansk
- eller ingen af delene rigtigt. Min far har ikke noget arbejde og min
mor er syg.

Jeg er 19 år og bor hjemme. Mine forældre lægger vægt på, at jeg
får en uddannelse. Mine søskende går i gymnasiet, men jeg tror ikke,
det er noget for mig. Jeg har svært ved at koncentrere mig, når der er
meget støj, og jeg bliver nemt usikker på, hvad jeg kan.

Jeg vil gerne tjene mange penge og køre rundt i en fed bil. Jeg vil
være en som andre har respekt for.

Jeg ved ikke hvad jeg vil efter FGU. Mine forældre siger, at man skal
vælge noget, man er god til og som interesserer én.

Jeg kunne ikke lide at gå i skole. Det var sjovere at skaffe nogle
hurtige penge sammen med vennerne, og jeg havde ikke respekt for
lærerne. Jeg har nogle domme for småkriminalitet og stoffer.

Jeg har ikke nogen tætte venner, men jeg er sammen med nogen,
når jeg spiller computer. Det er fint nok. Jeg er træt, når jeg kommer
hjem fra
skole, så jeg spiller mest og slapper af.

Det er vigtigt at lærerne viser mig respekt og at der er klare rammer.
Nye ting er svære for mig.

Anders - 19 år - AGU
Anders er stille og lidt
afventende. Han går let under
lærerens radar og har autisme
udfordringer

Jeg er 23 år og har haft forskellige jobs. Jeg har også været arbejdsløs. Og så startede jeg på en erhvervsskole sidste år men droppede
ud igen. Jeg bor alene. Jeg har mødt mange vejledere, socialrådgivere, mentorer og behandlere – men jeg synes ikke, de rigtigt har lyttet
til mig. Det var jobcentret, der overtalte mig til at starte på FGU.

Jeg er 20 år, vokset op i Syrien og er alene i Danmark. Mine venner på
skolen er min omgangskreds, og så kender jeg nogle i fitnesscentret.
Jeg går på FGU, fordi jeg mangler nogle fag, bl.a. dansk og matematik,
for at kunne læse videre – jeg vil gerne på HF for at få en uddannelse.
Og have et godt job.

Jeg håber, at et praktikforløb på EGU kan hjælpe mig videre – at det
lykkes denne gang! Jeg er træt af at være arbejdsløs og ikke have
nogle penge. Jeg ville ønske, mit liv hang bedre sammen… Jeg er glad
for min kontaktlærer og spændt på det praktikforløb, jeg skal ud i.

Lærke - 23 år - EGU
Lærke er rodløs og slås
med en svær fortid
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Jeg har noget angst og får det dårligt, når kravene bliver for store. Jeg
kan godt lide de andre i klassen, og de ved godt, hvordan jeg har det.
Det er vigtigt at hjælpe hinanden.
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Det er vigtigt, at jeg kan trække mig tilbage, når jeg har brug for det.

Jeg er træt af, at det ikke går hurtigt nok. Jeg vil gerne videre! Jeg har
brug for hjælp til at skabe en struktur i min hverdag.

Ibrahim - 20 år - AGU
Ibrahim er en fighter, der vil
lykkes med uddannelse og job,
det skylder han sin familie

Det er hårdt at stå op om morgenen. Jeg arbejder i Rema 1000 fire
dage om ugen – og så træner jeg rigtig meget.
Det er vigtigt at tage ansvar og tro på sig selv.

EMPIRI - MÅLGRUPPEN

Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet for FGU
Elevkarakteristik og kommunernes anvendelse af FGU som et tilbud til målgruppen

Politiske mål og fakta om målgruppen

FIGUR 3.2

Elevkarakteristika på FGU

Politiske mål
I forhold til den uddannelsespolitiske målsætning18 skal målgruppen for FGU løftes med 6
procentpoint inden 2030, således at man når det
uddannelsespolitiske mål om, at 90% af en ungdomsårgang inden for 25 år skal tage minimum
én ungdomsuddannelse. Andelen, der forventes
at opnå dette varierer ifølge Undervisningsministeriets opgørelser, efter køn og herkomst.
Særligt drenge af udenlandsk herkomst ligger
lavt med en andel på kun 70%, der har gennemført mindst en ungdomsuddannelse. Det skal
ses i forhold til, at 82% af drengene af etnisk
dansk herkomst, 83% af pigerne af udenlandsk
herkomst og 88% af pigerne af dansk herkomst
forventes at få mindst en ungdomsuddannelse
inden de fylder 25 år.

Målgruppen
Målgruppen for FGU er unge under 25 år, som
• Ikke er omfattet af undervisningspligten
• Ikke har gennemført eller er i gang med en
ungdomsuddannelse
• Ikke er i beskæftigelse
• Og som har behov for en særlig forberedende
indsats for at komme videre i livet

Det er kommunen, der foretager målgruppevurderinger blandt gruppen af unge uden uddannelse
og job for at afklare, om den enkelte unge kan
have gavn af FGU og dermed reelt er i målgruppen for FGU og skal målgruppevurderes dertil.

Fakta om målgruppen
Danmarks Evalueringsinstitut har udarbejdet en
rapport om målgruppen19, baseret på registerdata fra danmarks statistik. Heri beskrives målgruppens karakteristika - se illustration til højre.
Heraf fremgår det, at elevgruppen på FGU generelt set er en udfordret elevgruppe både med
hensyn til uddannelsesforudsætninger og andre
baggrundsforhold, der potentielt kan udgøre
barrierer i forhold at opnå tilstrækkelig progression til at overgå til uddannelse eller beskæftigelse
inden for en ramme af to år på FGU.

18 - Uvm.dk
19 - Eva.dk Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet for FGU.
Første delrapport: Målgruppen for FGU og den kommunale ungeindsats. Kilde: Registerdata fra Danmarks Statistik og Styrelsen for IT og
Læring.
Kilde: Registerdata fra Danmarks Statistik (DST) og Styrelsen for IT og Læring (STIL).
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Jeg er 18 år og synes det er rigtig fedt at gå på FGU, for der er mange,
som interesserer sig for musik, har gået på Gøglerskolen, og godt kan
lide at lave noget kreativt.

Jeg er 17 år og er for nyligt kommet til Danmark fra Somalia med
min familie. Jeg har dansk som andetsprog. UU-vejlederen sagde,
at FGU var et godt sted for mig at lære dansk og forberede mig til en
ungdomsuddannelse. Jeg ved ikke rigtig, hvilken vej jeg skal gå, og
hvad der passer sig for mig.

Jeg vil gerne noget med musik. Jeg kan godt lide at se anderledes ud
end alle de andre, og jeg eksperimenterer en del med min identitet,
mit tøj og hår og sådan...

Monty - 18 år - PGU
Monty er afslappet og
eksperimenterende. Han
kedede sig og var ret
urolig i folkeskolen.

Jeg hænger tit ud på skolen, når vi får fri: Vi jammer og snakker. Jeg
går også en del i byen med vennerne; nogen gange ryger vi en fed.
Det er svært at komme op om morgenen, og nogle gange ringer de
fra skolen, men mon ikke det hele nok skal gå.
Det er vigtigt at være sig selv og have det fedt med vennerne!

Jeg vil gerne have en uddannelse, hvor jeg kan hjælpe andre. Når jeg
har fri, hjælper jeg min mor og passer mine søskende – og så laver
jeg lektier.

Amina - 17år - PGU
Amina er beskeden, pligtopfyldende og bliver holdt i
stramme tøjler derhjemme

Jeg taler mest med de andre unge kvinder, der ligner mig selv på FGU.
Jeg siger ikke så meget i timerne og har svært ved gruppearbejde eller
når læreren siger, vi selv skal finde ud af, hvordan vi vil gøre.
Det er vigtigt at være flittig - og høflig over for lærerne.

Jeg er 18 år og har gennemført 9. klasse, men har ikke haft det godt
socialt i folkeskolen. Jeg startede også på gymnasiet, men droppede
ud, da det boglige ikke lige var mig.
Jeg er meget glad for at være startet på F16 og at arbejde på kreative
måder og er glad for mine klassekammerater og det vi har sammen.
Jeg arbejder med ikke at have for meget fravær og komme afsted om
morgenen - og jeg ved ikke hvad jeg vil i fremtiden, men min drøm er
at arbejde med noget kreativt.

Sørine -18 år - PGU
Sørine har udfordringer
med angst og depression
og er diagnostiseret ADD

Jeg har udfordringer med angst og depression og er diagnostiseret
med ADD, men er ikke meget for at tage min medicin. Vi er flere på
holdet der har diagnoser, så vi hjælper hinanden.
Jeg er optaget af MeToo, kønsidentitet, Black life matters.
Det er vigtigt for mig at være en del af et fællesskab.

Proceskonsulenter fra Pluss har bidraget med udviklingen af personaer
på baggrund af interviews samt afholdelse af værdiseminar i nov.. 2020.
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Beskrivelse af målgruppen og personatilgang

Beskrivelse af målgruppen

• Der har været udsat for omsorgssvigt og/eller

Målgruppen ‘socialt udsatte unge’, som hovedmålgruppen for FGU kan betegnes, er en bred
gruppe af unge med meget forskelligartede
vanskeligheder. Det er for eksempel unge:

•

• Der har haft en så vanskelig opvækst, at det
•
•
•
•

•

har givet dem problemer med deres selvværd
og selvtillid
Der ofte er i konflikt med loven, bruger rusmidler og har svært ved at møde til en bestemt tid
hver dag
For hvem udgifter til mad og husleje kommer
som en overraskelse - hver gang
Der ofte har mistet ‘gnisten’ og handlekraften,
og har vanskeligt ved at tro på, at noget godt
kan ske dem
Der har ‘fået’ psykiatriske diagnoser som
autisme, ADHD og borderline, og en del med
selvskadende adfærd, f.eks. at de ‘cutter’ sig
selv, angst mv.
Der er socialt isolerede og/eller mobbeofre,
kommer fra ressourcesvage familier, og hvor
nogen har begrænsede intellektuelle evner enten begrundet organisk eller som følge af
understimulering
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de har haft negative skoleerfaringer, med en
følelse af ikke at ‘du til noget’
Der har anden etnisk baggrund og med sprogproblemer

FGU er således i høj grad – men ikke udelukkende - for udsatte eller marginaliserede unge. Det
forhold, at FGU modtager en blanding af mange
forskellige unge, bidrager til at skabe et varieret
lærings- og ungdomsmiljø. Et miljø, der også kan
føre til succes for de unge, der har lidt nederlag i
andre skoleformer.

Personaerne giver et indtryk af nogle af de forskellige elevtyper FGU rummer, omend virkeligheden naturligvis er mere kompleks. Det er tydeligt,
at der er tale om en meget bredt sammensat
elevgruppe, med meget forskelligartede behov.
Personaer er et værktøj, der har ligget i projektporteføljen og løbende er brugt i arbejdet med
at udvikle og kvalificere karakteren af de fysiske
miljøer til målgruppen, ligesom det bruges af
medarbejderne i det pædagogiske arbejde.

Ovenstående beskrivelse af målgruppen baserer
sig på interviews med unge fra FGU Aarhus samt
medarbejder iagttagelser og har resulteret i udarbejdelse af persona’erne.

Personatilgang
Ifm. et Værdiseminar der blev afholdt på FGU
Aarhus i november 2020 blev der udarbejdet en
række personaer, som bestyrelse og medarbejdere arbejdede grundigt med på seminaret.
Personaerne er teoretiske konstruktioner af persontypologier.
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RUMMET SOM
IDENTITETSSKABENDE
• Fortælling
• Anerkendelse
• Markedsføring

Uddrag fra ”Sociale Mursten” om analysemodellen:
”Vi kalder analysemodellen for den sociale effektprisme. Den sociale effektprisme tager ikke udgangspunkt
i arkitektoniske virkemidler (skala, dagslys, materialer
m.v.), men i en række overordnede kategorier af social
effekt: mental sundhed, adfærd, aktivitet, inklusion,
identifikation og ejerskab. Der er således ikke tale om
en model for, hvordan man designer den gode institution, men et bud på, hvordan man med en vis systematik kan beskæftige sig med de sociale effekter af
design og designprocesser. Effektprismen er ikke en
udtømmende model i teoretisk forstand, men er udledt
induktivt på basis af projektets empiri, erfaringer fra
tilsvarende studier og eksisterende litteratur.
Den sociale effektprisme kan bruges til at styrke den
strategiske tænkning i designfasen, så man sikrer sig,
at investeringer i de fysiske rammer får størst mulig
effekt i forhold til det sociale arbejde, som foregår
på stedet. De fysiske rammer skal naturligvis både
varetage medarbejdernes interesser for en sund og
sikker arbejdsplads samt brugernes behov for at rart
og velfungerende sted. Men lige så afgørende er det,
at arkitekturen fungerer som medspiller i det daglige
socialfaglige arbejde, og understøtter institutionens
målsætninger og forstærker effekten af det sociale
arbejde.

Identifikation
RUMMET SOM
SKABELSESPROCES
• Samskabelse
• Deltagelse
• Proces

Velbefindende

Seks
typer af social
effekt

Ejerskab

Inklusion
RUMMET SOM
INKLUSIONSSKABENDE
• Grænser
• Naboskab
• Normalisering

Adfærd

RUMMET SOM
ADFÆRDS
REGULERENDE
• Tryghed
• Forudsigelighed
• Overblik

Aktivitet
RUMMET SOM
AKTIVITETSSKABENDE
• Kompetenceopbygning
• Livsmestring
• Læring

1. Rummet som sansestimulerende. Fokus er her på

3. Rummet som aktivitetsskabende. Fokus er her på

5. Rummet som fortælling. Fokus er her på den

2. Rummet som adfærdsregulerende. Fokus er her på

4. Rummet som inklusionsskabende. Fokus er her på

6. Rummet som skabelsesproces. Fokus er her på det

effekter som mental sundhed, ro og modtagelighed,
som kan opnås med midler som materialer, lyssætning, farver, natur etc.
effekter som tryghed, forudsigelighed og tillid, som
kan opnås med elementer som rumligt overblik, intuitiv way-finding og individuel kontrol med mængden
af stimuli.
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RUMMET SOM
SANSESTIMULERENDE
• Trivsel
• Mental ro
• Modtagelighed

Illustration: Den sociale effektprisme,
carlberg/christensen, 2017

Den sociale effektprisme
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effekter som aktivering, læring og kompetenceudvikling, som kan opnås med funktionelle elementer som
eksempelvis køkkener, haver, sportsbaner etc.
effekter som inklusion, naboskab og fællesskab,
som kan opnås med midler som grænsedragninger,
fællesarealer og flow management.

signalværdi, anerkendelse og stolthed, som kan
opnås med midler som en stærk fortælling, et stærkt
koncept og arkitektonisk kvalitet.
ejerskab, engagement og den livslyst, der kan komme ud af at blive involveret, at blive lyttet til og af at
skabe noget varigt sammen med andre.”

EMPIRI - EVALUERING

Baselinerapport

Evalueringsdesign
Formålet med baselinerapporten er at have et
udgangspunkt at sammenligne med, når den nye
skolebygning skal evalueres efter ibrugtagning.
Med en før-efter-evaluering vil det være muligt at
dokumentere en del af de forandringer, som de
nye rammer forventeligt vil føre med sig, samt at
få ny viden om, hvordan FGU-skolens nye skræddersyede rammer fungerer i praksis i forhold til
FGU-skolens særlige undervisningsformer og
elevgruppens trivsel.

Baselinerapport
Baseline rapporten indledes med et rammesættende afsnit og et afsnit om evalueringens
tilgang, der præsenterer evalueringens formål og
datagrundlag. Herefter følger selve evalueringen.
Afslutningsvis indeholder rapporten et afsnit
om byggeriets og evalueringens forudsætninger
samt et metodeafsnit, der beskriver evalueringens undersøgelsesfelt og metoder.
Evalueringen rummer to elementer:

• Dels en resultatmåling, som ser nærmere på

udviklingen af en række af skolens succeskri-

FGU AARHUS VÆRDIPROGRAM DEL 1 2022

•

terier i forhold til kerneopgaven før og efter
byggeriet
Dels en bygningsevaluering, som undersøger,
hvordan elever og medarbejdere oplever de
fysiske rammer, og hvordan rammerne har en
understøttende effekt på FGU-skolens læringsformer og brugernes trivsel

get observationer på to af skolens tre afdelinger
over tre dage.
Derudover blev der foretaget indeklimamålinger i
fire undervisningslokaler over tre uger.

Effektprisme

Baselinemålingen er udarbejdet af Carlberg Aps
ved Emma Nielsen, Michael Anderson og Nicolai
Carlberg,

I projektet er vi stærkt inspirerede af Den A.P.
Møllerske Støttefonds og Realdanias udgivelse ”Sociale Mursten” og den såkaldte ”Sociale
Effektprisme” - se modstående side.

Baselinerapporten er udgivet november 2021.
Et år efter ibrugtagning af den nye FGU skole vil
baseline blive fulgt op af en egentlig evaluering.

I både før- og eftermålingen fungerer den sociale
effekt prisme som pejlemærke for udarbejdelse
af evalueringerne.

De efterfølgende afsnit formidler udvalgte output
fra baselinemålingen.

Evalueringens datagrundlag
Evalueringen bygger på en kombination af både
kvantitative og kvalitative data herunder observationer og interviews udført af Carlberg.
I alt besvarede 184 elever og 40 medarbejdere et
spørgeskema om skolens fysiske rammer, 29 elever deltog i tre fokusgrupper, og der blev foreta-
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Hvad måler evalueringen på?
Evalueringen består af to dele: en resultatmåling og en bygningsevaluering. Der er i samarbejde med
bygherre udpeget følgende målsætninger med tilhørende indikatorer:
RESULTATMÅLING
Målsætning:

Fremtidens FGU-skole skal sikre, at flere unge udsluses til uddannelse eller arbejde.

Metode:

Kvantitativ undersøgelse, der bygger på registerdata og data indsamlet som en del af FGU Aarhus’
trivselsmålinger.

Indikator:

Andel af elever
som udsluses til
uddannelse eller
job.

Delmål:

År 2: 15 pct. flere
År 3: 20 % flere
År 4: 30 % flere

Elevernes fravær

År 2: fald på 15 pct. i forhold til baseline i 2021.

Vold og mobning

År 2: Fastholdes på samme lave niveau som i dag.

Frafaldsfrekvens

År 2: fald på 15 pct. i forhold til baseline i 2021.

Elevtrivsel

År 2: fastholdes på samme høje niveau.

Medarbejdernes
sygefravær

År 2: fald på 10 pct. i forhold til baseline i 2021.

BYGNINGSEVALUERING
Målsætning:

At designe fremtidens FGU-skole, en ny type af læringsfacilitet, der målbart fremmer elevernes
faglige, personlige og sociale udvikling.

Metode:

En kombineret kvantitativ og kvalitativ undersøgelse, der bygger på en spørgeskemaundersøgelse
med skolens elever og medarbejdere, indeklimamålinger, observationer og fokusgruppeinterviews
med skolens elever.

Indikator:

Trivsel

Delmål:

Personlig trivsel
De fysiske rammer skal
understøtte, at eleverne trives, og sikre, at der tages
hensyn til deres individuelle behov.

Faglig trivsel
De fysiske rammer skal
styrke skolens pædagogisk-didaktiske fokus samt
sikre et højt fagligt niveau,
der bibringer at elevernes
læringsmål opfyldes.

Social læring
De fysiske rammer skal
styrke fællesskabet, med
særligt fokus på det nære
fællesskab i det store
fællesskab.

Omverdenen
Byggeriet skal sikre
åbenhed og samarbejde
med det omkringliggende
samfund i det omfang, det
bidrager til elevernes sociale, personlige og faglige
udvikling.

• De fysiske rammer opfylder basisbehov for alle eleverne
• De fysiske rammer understøtter særlige behov for individuelle
elevgrupper

Læringsudbytte

• De fysiske rammer skal indfri skolens pædagogisk-didaktiske
principper om en sammenkobling af teoretisk og praktisk
undervisning i meningsfulde forløb for både AGU og PGU-hold.
• De fysiske rammer skal understøtte, at elevernes faglige læringsmål
opfyldes.

Fællesskab

• De fysiske rammer muliggør forskellige skalaer af fællesskaber.
• De fysiske rammer muliggør gradvis deltagelse.

Omverdenen

• Byggeriet skal sikre åbenhed og samarbejde med det
omkringliggende samfund, der bidrager til elevernes sociale,
personlige og faglige udvikling.
• De fysiske rammer understøtter samarbejde med eksterne aktører og
samarbejdspartnere og gøre FGU Aarhus til en vigtig medspiller i
Aarhus.

Illustration: Skematik fra Baselinerapport Carlberg nov. 2021
Hvad måler evalueringen på?
Evalueringen består af to dele: Resultatmåling og Bygningsevaluering.

Illustration fra Baselinerapport Carlberg nov. 2021
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Baselinerapport

Resultatmåling
Resultatmålingen består af en række kvantitative
data, som skolen løbende registrerer som led
i den administrative praksis. De udvalgte data
er afgørende for skolens generelle succes
med at løse kerneopgaven. Eksempelvis
fravær, frafald og trivsel. Formålet med
at inddrage disse kvantitative parametre i
evalueringen af byggeriets effekt er at vurdere,
hvorvidt etablering af de nye fysiske rammer
korresponderer med en positiv udvikling på
disse parametre. Hvis det viser sig at være
tilfældet, vil det være rimeligt at antage, at de
nye fysiske rammer (i samspil med en række
andre betydende faktorer) har en positiv
understøttende effekt på skolens kerneopgave
med at få flere unge i uddannelse og job.

Bygningsevaluering
Bygningsevalueringens baselinemåling er
en sammenfatning af forskellige data, som
beskriver brugernes oplevelser af skolens
nuværende fysiske rammer. Data stammer fra
spørgeskemaundersøgelser, observationer og
samtaler med brugerne.
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Evalueringsspørgsmålene tager afsæt i FGU
institutionens overordnede mission, som er at
få flere unge videre i ungdomsuddannelse og
beskæftigelse. Det gør skolen ved at tilbyde
individuelt tilpassede forløb, som balancerer
udvikling af boglige, praktiske og sociale
færdigheder i et praksisnært og inkluderende
undervisningsmiljø.
Emnerne for både de kvalitative og de
kvantitative undersøgelser omfatter personlig
trivsel, faglig og social læring og omverdenen.
På de efterfølgende sider præsenteres en række
udvalgte målinger fra Baselinemålingen, der
skønnes relevante ind i Værdiprogrammet.
Den fulde Baselinerapport udgør et større
kompendium og findes som Bilag til
Værdiprogrammet.

Baseline for evaluering
Det er vigtigt at pointere at Baseline kun er den
ene del af en måling. Den anden del foretages ca.
et år efter ibrugtagning af den nye skole. Derefter
vil der foreligge en samlet evaluering.

Anbefaling:
• Når vi kan bruge Baseline på nuværende
tidspunkt, er det fordi vi fortolker på det vi har
hørt og det vi har målt. Når nogen har sagt at de
mangler rum til fordybelse i det eksisterende,
så kan vi etablere rum til fordybelse i det nye,
men først senere måle om det faktisk virkede.
Således er og kan en baseline med fordel
bruges proaktivt ind i programmeringen og
værdiprogrammet. Se afsnit - Anbefalinger til
programmering i Værdiprogrammets del 2.
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Citat elev, fokusgruppeinterview
”Jeg har skrevet dårlige stole som demotiverende,
og det er som om, at lyset har et træls, kedeligt
gult skær, som gør det svært at koncentrere sig,
og bordene er heller ikke spændende. Så mangler
der også bare generelt ting, man kan lave inde
i klasselokalet. Som det er lige nu, så sker der
ingenting.”
Citat elev, fokusgruppeinterview
”Den struktur der er i klasselokalerne, det giver
også lidt motivation til at komme til undervisningen,
og det gør, at man ved, at nu er vi i skole, og nu
laver vi arbejde.
Men det kan godt blive demotiverende, hvis
man kigger ind i de andres klasselokaler, og de
bare ligner hinanden i stedet for, at man har den
følelse af, at man kan identificere sig med sit eget
klasselokale. ”

Referencebilleder: Almenlokaler - Skejby
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EMPIRI - EVALUERING

Udvalgte målinger fra baseline

Personlig trivsel

Halvdelen af eleverne er i dag tilfredse med
udseendet af skolens bygninger. Både elever og
medarbejdere kommenterer på, at bygningerne
ikke i tilstrækkelig grad tydeliggør, hvilken type
skole, FGU er, og at bygningerne er ”kedelige” og
”den gør ikke en nysgerrig”.
Størstedelen af eleverne (87%) svarer, at de overordnet føler sig trygge og tilpasse, når de er på
skolen. På trods af dette svarer knap hver fjerde
elev, at de indenfor den sidste måned er undladt
at komme i skole én eller flere gange om ugen,
fordi de ikke kan overskue at være der.
Eleverne føler sig overvejende trygge og tilpasse
i undervisningsrummene i dag. 91% af eleverne
i værkstederne og 87% af eleverne i almen-lokalerne svarer, at de føler sig trygge og tilpasse i
undervisningsrummene.
Men 17% af de elever, der får undervisning i almen-lokaler og 23% af de elever, der får undervisning
i værkstedslokaler oplever, at der er noget i undervisningsrummets udformning, der kan gøre det svært
for dem at deltage i undervisningen. Dette gælder
bl.a. støj, ergonomisk dårlige stole, manglende afskærmning og mulighed for at trække sig.
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Elevbesvarelser ”Hvor tilfreds er du med udseendet af
bygningen?”. (Se Baseline s13 og Figur 3).

Elevbesvarelser ”Tænk tilbage på den sidste måned.
Har du ladet være med at komme i skole, fordi du ikke
kunne overskue at være der?”.
N= Alle (155), Skejby (89), Midtby (32), Egå (34).
(Se Baseline s15 og Figur 6).

Elevbesvarelser ”Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: ”Jeg føler mig tryg og tilpas i undervisningsrummet”” N= Almenlokale (112), Værksted (99).
(Se Baseline s16 og Figur 7).
Elevbesvarelser ”Tænk tilbage på den sidste måned: Er
der er noget i klasselokalet, der kan gøre
det svært for dig at deltage i undervisningen?”. N=
Almenlokale (112), Værksted (99).
(Se Baseline s25 og Figur 17).
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Referencebilleder:
Værkstederne Kultur og Turisme, Motor og Mekanik, Metal samt Træ - Skejby og Egå
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EMPIRI - EVALUERING

Udvalgte målinger fra baseline

Faglig trivsel

Et flertal af værkstedsunderviserne (71%) vurderer, at det er muligt at skabe en meningsfuld
sammenhæng mellem praktisk og almen undervisning i værkstedslokalerne. Det samme gør sig
kun gældende for 6 pct. af almenunderviserne
i forhold til almen-lokalerne. Almen-lokalernes
monofunktionelle indretning gør det ikke kun
sværere at skabe en meningsfuld sammenhæng
mellem almen- og praksisundervisning. Et flertal
af medarbejderne vurderer også, at indretningen
gør det sværere for eleverne at prøve forskellige
typer og sværhedsgrader af opgaver.

Der er stor forskel på, hvor motiverende eleverne
oplever deres undervisningsrum. 83% af PGU-eleverne oplever, at værkstedet, de bliver undervist i,
er motiverende. Hos AGU-eleverne er det kun 62%.
Knap 50% af AGU-eleverne finder deres undervisningsrum kedelige, mens det kun gælder for 20%
af PGU-eleverne. Dette skal i høj grad ses i lyset af,
den tydelige forskel der er, på de stærkt funktionskodede PGU-lokaler op mod de mere ”kedelige” og
traditionelt indrettede AGU lokaler.
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Underviserbesvarelse “Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: ”Indretningen gør det muligt at skabe en
meningsfuld sammenhæng mellem almen- og praksisundervisning.”” N= Almenlokale (21), Værksted (16).
(Se Baseline s28 og Figur 21).

Underviserbesvarelser “Hvor enig/uenig er du i følgende
udsagn: ”Lokalets indretning gør det tydeligt, hvad eleverne skal lave.”?” N= Almenlokale (16), Værksted (21).
(Se Baseline s28 og Figur 28).

Elevbesvarelser “Hvor enig/uenig er du i følgende
udsagn: ”Undervisningsrummets indretning motiverer
mig til at lære.”?” N= Almenlokale (112), Værksted (99).
(Se Baseline s40 og Figur 36).

Elevbesvarelser ”Hvor enig/uenig er du i følgende
udsagn: ”Jeg synes, at undervisningsrummet er
kedeligt.”?” N= Almenlokale (112), Værksted (99).
(Se Baseline s40 og Figur 37).
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Referencebilleder: Kantinerne - Egå, Skejby 35 og Skejby 39			
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EMPIRI - EVALUERING
Udvalgte målinger fra baseline

Social læring

Der er stor forskel på, hvor enige/uenige eleverne
fra de tre afdelinger er i, at fællesarealerne giver
dem mulighed for at møde og være sammen
med elever fra andre hold. I Egå var 86% helt eller
delvis enige i, at fællesarealerne giver dem mulighed for at være sammen med elever fra andre
hold. Dette var kun 39% i Midtby og 68% i Skejby.
Egås størrelse samt aktiviteter i de centrale fællesarealer betyder, at eleverne ser elever fra hele
skolen i pauserne og flere gange i løbet af dagen
har mulighed for at være sammen på tværs af
holdene. I Midtby er undervisningslokalerne placeret længere væk fra fællesarealerne, og man
kommer ikke naturligt hen i kantinen i de små
pauser, og derved ser man i mindre grad elever
fra andre hold.

I spørgeskemaet svarer flere undervisere (77%),
at de er helt eller delvis enige i, at det er nemt
for dem at se, om eleverne er med i værkstedet i
forhold til almenlokalet (44%). En større andel af
underviserne oplever ligeledes, at værkstederne
er nemmere at tilpasse efter elevernes behov end
almenlokalerne.
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Elevbesvarelser ”Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: ”fællesarealerne giver mig mulighed for at møde
og være sammen med elever fra andre hold i
pauserne”” N= Alle (159), Skejby (91), Midtby (34), Egå
(34). (Se Baseline s45 og Figur 42).

Underviserbesvarelser ” I hvor høj grad giver indretningen af værkstedet/almenlokalet dig mulighed for at
tilpasse de fysiske rammer efter elevens behov?” N=
Alle (37), Almenlokale (16), Værksted (21).
(Se Baseline s57 og Figur 54).
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Eksisterende FGU-skoler i Aarhus: Skejby 39 og 35, Egå og Midt (flytter til Aarhus Vest Forår 2022)
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EMPIRI - EVALUERING

Udvalgte målinger fra baseline

Omverdenen

Skolen ønsker med nybygningen at åbne skolen
op og styrke et meningsfuldt samarbejde med
omverdenen. Men på en måde som tager hensyn
til eleverne og kommer dem til gode.
Der er i dag kun i begrænset omfang samarbejde
med lokalsamfundet. Derfor undersøges denne
dimension hovedsageligt i efteribrugtagningsanalysen af det nye byggeri.

Underviserbesvarelse “Hvor enig/uenig er du i følgende
udsagn: ”Skolens fysiske rammer understøtter et fagligt
meningsfuldt samarbejde med lokalsamfundet.”?” N=
27. (Se Baseline s59 og Figur 6).

Medarbejderne blev i spørgeskemaet spurgt,
om de oplever, at de nuværende fysiske rammer
understøtter et fagligt meningsfuldt samarbejde
med lokalområdet. 5 ud af 27 svarede, at de var
delvis enige, resten var delvis eller helt uenige
eller svarede ‘ved ikke’.

Et ønske for det kommende byggeri er derudover,
at FGU kan bidrage med et miljø, hvor eleverne
kan deltage i aktiviteter med lokalmiljøet uden for
skoletiden. Der er i dag kun i begrænset omfang
aktiviteter på skolen uden for undervisningen. I
spørgeskemaet svarede kun 1/4 af eleverne, at de
havde deltaget i aktiviteter udenfor skoletid.

FGU AARHUS VÆRDIPROGRAM DEL 1 2022

Elevbesvarelser ”Har du deltaget i aktiviteter på FGU
Aarhus i fritiden?” N= 155.
(Se Baseline s59 og Figur 56).
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Mockup definition - Den danske ordbog:
Model i reduceret eller naturlig størrelse, fx af
en bygning eller et køretøj, fremstillet for at
give et indtryk af den færdige bygnings eller
konstruktions udseende eller funktionalitet

Citat Idé til program i2p.dk
Metoden er velegnet til bygherrer der ønsker en konstruktiv og direkte dialog med interessentgrupper og
samarbejdspartnere igennem processen.
Samarbejdet 1:1, både med fagfolkene og brugerne, betyder, at alle har mulighed for at komme med gode ideer
og råd undervejs i processen, og dermed påvirke det
færdige resultat. Metodens fordel er, at mockuppen gør
det muligt at vurdere en bestemt udformning uden et alt
for stort ressourcesforbrug, således kan uhensigtsmæssige valg eller fejl blive opdaget, før byggeriet går i gang.
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EMPIRI - MOCKUPS

Anbefaling:
• Det anbefales at bruge tiden aktivt, mens man
venter på et givet byggeri, til at afprøve nye
pædagogiske og didaktiske metoder samt nye
måder at arbejde sammen på. Dette kan gøres
gennem 1:1 mockups og prøvehandlinger
• Nye arbejdsgange der afprøves 1:1 kan danne
grundlag for beslutning samtidig med at erfaringer vil sprede sig som ringe i vandet

Strategi, mockups og prøvehandlinger

Strategi

Mockups

Prøvehandlinger

Som et led i kortlægningen af, hvorledes de kommende bygningsfysiske rammer kan understøtte
undervisning i både almen og praksislæring og
samtidig tilgodese elevernes individuelle behov,
er der sideløbende med baselineundersøgelsen
igangsat en række mockups og prøvehandlinger.
Disse er satdig igangværende

Mockup´en defineres som en fysisk installation,
en slags prototype på eksempelvis en indretning
af et læringsmiljø, indretning af en arbejdsplads,
en konkret arbejdssituation eller et møbel,
fremstillet for at give et indtryk af den færdige
bygnings eller konstruktions udseende eller
funktionalitet.

Formålet er at introducere og arbejde med adfærd omkring centrale dele af det pædagogiske
og det sociale rum som forberedelse til indflytning i den nye skole. Dertil kommer også ønsket
om at undersøge muligheden for koblingen mellem AGU og PGU og samarbejdet i tværfaglige
undervisningsteams i relation til det kommende
byggeri og hvordan dette skal/kan integreres
fagligt og bygningsfysisk.

Mockupmetoden gør det muligt at afprøve og
vurdere en bestemt udformning eller indretning
i relation til fx den didaktiske metode, deltagelsesformer eller samarbejdsformer, inden den nye
skole bygges eller som prototype for rumtyper,
der etableres på andre skoler. En mockup danner
grundlag for en prøvehandling 1:1.

Prøvehandlinger er nært beslægtet med mockupen, men er mere rettet mod en aktiv pædagogisk handling, som kan bidrage til at opnå hurtig
og praksisnær erfaring med en ny metode eller
tilgang til, i dette tilfælde læring, som man ønsker
at kende effekten af. Prøvehandlingen er modsat
mockupen uafhængig af bygningsfysik, men er i
nærværende projekt flere steder udført i kombination med en mockup.

Citat Jonas Sprogøe, cand.mag. og ph.d.
”Løsninger er ikke noget, der blot besluttes.
Løsninger er noget, der vokser ud af en proces,
efterhånden som de professionelle lærer og i
kølvandet heraf oplever situationer med højere
grad af klarhed.”
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Mockupmetoden er en kendt metode indenfor
sundhedsvæsnet til afprøvning af en indretning
fx en plejekrævende situation, en senge- eller
operationsstue, inden etableringen af fx et sygehus.
Se Bilag til Værdiprogrammet - Opsamling
Mockups.

Det er tilstræbt ikke at ’opfinde’ mockups og
prøvehandlinger, men i høj grad at tage udgangspunkt i de reelle behov for nye miljøer og
metoder, der er opstået eller har været behov
for på skolerne, og som vi ønsker at implementere i en større skala på de øvrige skoler. I det
tilfælde monitoreres det arbejde, der er i gang,
fx ifm. eksisterende velfungerende situationer
som ’Olietønden’ eller ifm. nye indretninger som
’Teamrum’.
Arbejdet med mockups og prøvehandlinger har
været i gang i hele 2021, og det er planen at
prøvehandlingerne fortsætter og løbende monitoreres frem imod ibrugtagningen af den nye skole.
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Egå

“Olietønden”

Den integrerede arbejdsstation
(erfaringer høstet)

“Garagen”

kombination af åben projektflade og
vandhul

Skejby

“Teamrum”

teamsamarbejde

Vest

“Tekstil/dansk”

AGU-PGU fællesprojekt

(igangværende)

(erfaringer høstet/henvis til opsamling)

“Vandhuller”

“AGU - klynge”

(erfaringer høstet)

teamsamarbejde
(igangværende)

(igangværende/erfaringer delvist høstet)

“Medie og it”

AGU-PGUfællesprojekt

“Multisal”

(afventer igansættelse)

(afventer igangsættelse)

“AGU-lokale”

kombination af åben projektflade og
bevægelse

(igangværende)

egen kodning/ identitetsskabende
miljø
(igangværende)
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“Lokaler til RAP”

stærkt kodede lokaler

EMPIRI - MOCKUPS

Eksempler på mockups og prøvehandlinger

STAMKORT EGÅ

STAMKORT SKEJBY

STAMKORT VEST

FGU Egå 			Januar 2022

FGU Skejby

Beliggenhed: Øster Kringelvej 32, Egå
Antal elever: 70-120
Antal medarbejdere: 20 undervisere/vejledere

Beliggenhed: Olof Palmes Allé 39, Skejby
Antal elever: 300-350 elever
Antal medarbejdere: 60 undervisere/vejledere

Beliggenhed:
Antal elever: 100-120 elever
Antal medarbejdere: 20 undervisere/vejledere

Holdfordeling:
4 almene lokaler pt. 1 AGU - hold (DSA)
4 værksteder pt. 5 PGU - hold
• Omsorg og Sundhed
• Mad og Ernæring
• Byg og Bolig
• Motor og Mekanik
• Byggeplads (anden lokation)

Holdfordeling:
10 almene lokaler pt. 10 AGU - hold (DSA/G/HF)
9 værksteder pt. 9 PGU - hold
• F16 (Turisme, kultur og fritid)
• Musik, Teater
• Medie og IT, Foto
• Metal, Makerspace, Tekstil
• Mad og Ernæring

FGU Egå har til huse i et industrikvarter og selve
bygningen er en ældre industribygning bestående af
2 bygnings-volumener - en administrationsdel og en
produktionsdel.

FGU Skejby bor i et midlertidigt lejemål, tidligere
Aarhus Busines College, som er bygget om mhp.
bl.a. at etablere industrielle værksteder til PGU.

Holdfordeling:
5 almene lokaler pt. 5 AGU - hold
4 værksteder pt. 6 PGU - hold
• Artist
• Dans
• Rap
• Mad og Ernæring
• Miljø og genbrug (anden lokation)
• Føtex (anden lokation)

Der er tale om et typisk produktionsskole set-up
egnet til undervisning i produktions-fag. Men efter
reformen, hvor uddannelsen har forandret sig til
også at indeholde en hel del almen undervisning,
har bygningen vist sig mindre egnet.
Skolens størrelse er en optimal størrelse set ud fra
elevperspektivet - en lille skole med nærhed og tryghed. I et driftsperspektiv er skolen mindre rentabel
og ligger i et uattraktivt område.
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Skolen er en meget stor skole ift. produktionsskolernes traditionelt meget begrænsede størrelser,
hvilket var nødvendigt for at kunne modtage de
mange VUC elever efter reformen.
Der ligger mange gode læringer frem imod etableringen af en stor skole på Godsbanen, en stor central kantine og et atrium midt i bygningen har vist
sig mindre hensigtsmæssige, hvorimod de åbne
projektflader og muligheden for at arbejde i teams
har været med til at skabe en kulturændring.

FGU Midt/Vest		

Januar 2022

FGU Midt er igang med at flytte skolen fra midtbyen til en ny lokation i Aarhus Vest, det ny-indviede
bevægelseshus, hvor Cirkus Tværs, klatreklub og
fodboldklub også har til huse. Dermed bliver FGU
Midt til FGU Vest. Netop pga. den forestående flytning har der i FGU Midt ikke været så stor relevans
i at arbejde med mockups og prøvehandlinger i
2021. Efter flytningen vil man dog kunne begynder
at opsamle erfaringer. Tekstilværkstedet er flyttet til
Skejby og blevet til en mockup der.
FGU Midt/Vest vil ikke blive behandlet yderligere i
Værdiprogrammet.
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Citat Underviser Motor og mekanik, Egå:
”Vi arbejder målrettet med at integrere
dansk og matematik i den praktiske
undervisning”

”Olietønden”
Den integrerede arbejdsstation – en kombination af mockup og prøvehandling. Formål er at
undersøge effekten af mobilarbejdsstation ifm.
integrering af almen og praktisk undervisning i
værkstedet.
Idé og design til mockup og prøvehandling er
skolens eget initiativ og arbejde. Underviser har
i samarbejde med eleverne produceret mobile
arbejdsstationer ud af gamle olietønder. Eleverne
kan have en computer stående på olietønden
og tage den med hen til opgaven der skal løses.
Resultatet er at deres proces og deres portefølje
laves sideløbende med opgaven.
Læring høstet:
”Olietønden” mobil arbejdsstation nedbryder barrieren mellem den praktiske og almene opgaveløsning og bidrager til opfyldelse af de pædagogiske
pejlemærker:

•
•
•
•
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Psykologiske grundbehov
Læringsglemsel
Rigt læringslandskab
Reel produktion

EMPIRI - MOCKUPS

FGU Egå

”Garagen”
Kombination af åben projektflade og mødested
- mockup. Formål er at omdanne garagen til
et rum, der kan indgå mere som et aktivt læringsmiljø og som pauseområde/uforpligtende
mødested hvor eleverne kan mødes på tværs af
holdtilknytning og deltage i brætspil, bordfodbold
mm.
Idé og design til mockup og prøvehandling er
skolens eget initiativ. Projektgruppen har bidraget med dialog og inspiration ind i processen.
Holdene Motor/Mekanik og Byg/Anlæg står for
design og produktion. Eleverne fra Foto-holdet
(Skejby) har bidraget med arbejder til vægudsmykning. Processen med indretning og
møbelproduktioner pågår.
Foreløbig læring høstet/projekt igangværende:
”Garagen” støtter elevernes eget virke, nedbryder
holdbarriererne og bidrager til opfyldelse af de
pædagogiske pejlemærker:

•
•
•
•
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Psykologiske grundbehov
Rigt læringslandskab
Reel produktion
Læringsfællesskab
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”Teamrum”
Kopi/print og affaldssort.

AdHoc projekt-/arbejdsbord

Mødezone

Mødezone
”Bibliotek”

Teamrum fælles for AGU- og PGU-undervisere.
Formål at undersøge forudsætningerne for at
skabe et professionelt læringsfællesskab, hvor
tværfaglig undervisningspraksis har gode vilkår
for at styrkes og udvikles.
Teamrummet indrettes i et eksisterende undervisningslokale med plads til 6-8 undervisere + 1
vejleder. Projektgruppen har bidraget med dialogmøder og indretningsforslag.
Processen pågår.

Foreløbig læring høstet/projekt igangværende:
Stort behov for:
Tavlevæg

•
•
•
•
•

Grøn afskærmning

Arbejdsstationer
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•

Individuelle arbejdsstationer
Egenkodning
Plads til læringslitteratur
Mødefacilitet både i og udenfor teamrum
Bidrag til sundt indeklima med akustik og
planter
Nærhed til elever

EMPIRI - MOCKUPS

FGU Skejby

Citat elev, Skejby:
Vores lokale er lidt langt væk, vi ser ikke
så tit de andre og vi kender dem ikke.....
Vi kunne godt tænke os en mulighed for
at mødes med de andre hold.

”Vandhuller”
Kombination af vandhuller og udstilling af egenproduktion. Formål er at undersøge hvad der skal
til for at styrke de sociale rammer, at udfordre de
unge til at mødes på tværs af fagtema og blive
inspireret af andre.
Idé og udførelse er skolens eget initiativ.
Projektgruppen har bidraget med dialog/inspiration og indretningsforslag ind i processen.
Elevproduktioner udstilles fx fotografier og igangværende projekter. Afskærmninger/rumdannelser er staffelier til udstilling af produktioner og
siddemøbler udført af genbrugspaller.
Læring høstet:
”Vandhuller” giver eleverne mulighed for at deltage
på kanten af fællesskabet, nedbryder i et vist
omfang holdbarriererne og bidrager til opfyldelse
af de pædagogiske pejlemærker:

•
•
•
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Psykologiske grundbehov
Dannelse
Reel produktion
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VÆRDIPROGRAM - DEL 2 FUNKTIONSPROGRAM
FGU AARHUS _ VÆRDIPROGRAM DEL 1 2022
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Læsevejledning
Værdiprogrammet er opbygget i 3 dele:

Værdiprogram - Del 2 Funktionsprogram

Værdiprogram - Del 1 Præmisser
Værdiprogram - Del 2 Funktionsprogram
Værdiprogram - Del 3 Værdiprogrammets tilblivelse

Afsnittet indeholder en række forslag til, hvordan
man kan forholde sig til de beskrevne præmisser, herunder belyses muligheder, udfordringer
og dilemmaer, gennem organisatoriske, fysiske
(funktionelle, rummelige og stedsspecifikke)
samt æstetiske tiltag.

Det er muligt at bruge værdiprogrammet som et
opslagsværk, hvis man er interesseret i at dykke
ned i de enkelte præmisser, der er stillet op, eller
lade sig inspirere af de løsninger der er besluttet
at arbejde videre med i processen frem imod
realiseringen af en ny skole til FGU Aarhus.
Opmærksomheden henledes på, at der er en række afsnit, der er generiske og vil være retvisende
for alle FGU’er på landsplan, såsom afsnit om
lovgivning og målgruppe, hvorimod andre afsnit
er specifikke for FGU Aarhus, såsom visioner og
pædagogiske pejlemærker.
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VÆRDIPROGRAM DEL
FGU AARHUS _ VÆRDIPROGRAM
DEL122022
2022

INDHOLDSFORTEGNELSE
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Stiller krav til......

FGU-Skolen
Organisering
Funktion
Arkitektur
Æstetik

”Vision og værdier”
Det vi skal med FGU Aarhus
Det vi vil med FGU Aarhus

Figur: Iterativ proces
Jonas Sprogøe, cand.mag. og ph.d. ffp
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Skal kunne indfri......

INTRO TIL FUNKTIONSPROGRAM

Funktionsprogrammet opsummerer og kommer med en række forslag til, hvordan man kan
forholde sig til de beskrevne præmisser, herunder
muligheder, udfordringer og dilemmaer.

Det indsamlede materiale fra de forskellige processer er anvendt som inspiration og er viderebearbejdet på tværs af bygherreteamets kompetencer ind i funktionsprogrammet.

Funktionsprogrammet samler således trådene og
rammesætter de organisatoriske, fysiske (funktionelle, rummelige og stedsspecifikke) samt
æstetiske tiltag, der løbende er bearbejdet og
afsøgt i det iterative procesforløb.

Eksempelvis er observationer gjort ifm baselinemålingen sammenholdt med øvrige undersøgelser i det iterative procesforløb herunder interviews med medarbejdere, besøg på skolerne samt
igangsættelse og monitorering af mockups og
prøvehandlinger.

Se Del 3 om Værdiprogrammets tilblivelse samt
figur af Iterativ proces på modstående side.
I forbindelse med baselinemålingen udført af
Carlberg, se Værdiprogrammet Del 1, er der
høstet en række observationer, som ikke er en
del af baselinemålingen, men som Carlberg er
blevet opmærksomme på i forbindelse med
indsamling af data, og som anses som relevante
for programmeringsarbejdet og forståelsen af
målgruppen.
Ligeledes har pædagogisk konsulent og bygherrerådgiver løbende høstet observationer og
brugeranbefalinger gennem brugerinddragelse
og mockups.
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Alle observationer, registreringer, brugerønsker
og dialoger er således bredt funderet og sammenfattet i funktionsprogrammet til en række
anbefalinger til programmering og byggeri.
Citat FGU Direktør:
” Det er unikt ved den her uddannelse, at den er så bred.
Vi kan arbejde både praktisk og alment. Det er vores
opgave at folde flere perspektiver ud, at
understøtte og vise, at det giver mening at være til stede
som menneske. At turde have en så dynamisk organisation, at vi kan møde de unge der hvor de er og hjælpe
dem videre i livet ”
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4. Formål:

ELEV
SÅ

Har vi tiltro til, at den langsigtede effekt vil bidrage til målet om at
50% flere af FGU eleverne kommer videre i uddannelse eller job i
2030.

3. Mål:
Rummet som
ramme

Læring

Rummet som
ramme

Hvis frafaldet af elever mindskes med 30% og udskrivningen af
elever fra FGU Aarhus til fortsat uddannelse eller job på kort sigt
dermed øges med 15%

faglig

HVIS

social
personlig

2. Resultat:
SÅ

OPGAVE/
PRODUKTION

1. Handling:

Rummet som ramme

HVIS
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Øges muligheden for at udøve god praksislæring, da både lærere og
elever trives i de nye fysiske rammer

LÆRER

Figur: Samspil mellem rum og aktør, Jonas Sprogøe, cand.mag. og ph.d. ffp
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SÅ

Vi får et nyt gennemtænkt design af vores nye fysiske rammer

Figur: Forandringsteori, af Up Front Europe Lotte Jensen

HVIS

KOBLING MELLEM TEORI OG PRAKSIS

Bygningen som pædagogikkens tjener

Overordnet anbefaling
Programmering af kommende FGU-skoler kan
med fordel udvikles ud fra en grundlæggende
forståelse af, at arkitektur har betydning for
menneskers adfærd og deltagelsesmuligheder.
Dermed bygger projektet videre på en solid
forskning på området, som blandt andet har
fundet, at veldesignede fysiske rammer og
læringsrum har en målbar positiv effekt på bl.a.
elevernes læringsudbytte, adfærd, engagement
og trivsel20.

af et fokus på personlig og social læring. Se
figur: Samspil mellem rum og aktør der fremhæver denne kobling mellem rum, aktører og den
særlige FGU-opgave. Figuren illustrerer, hvordan
elevernes faglige, sociale og personlige læring
sker i et samspil mellem eleven selv (dennes
trivsel, motivation, evner etc.), læreren (dennes
kompetence, faglighed, personlighed, motivation
etc.) og den konkrete opgave eller produktion,
som elever og lærer samarbejder om.

Med til de betydende faktorer hører både skolens placering i lokalområdet, den måde hvorpå
rummene er placeret i forhold til hinanden og
den måde, rummene er indrettet på; men også
hvordan indeklima, belysning og materialevalg
mm. påvirker brugernes sanser og velbefindende.

Arkitekturen kan derfor ikke alene stå på mål
for, at visionerne med den nye FGU-skole indfris,
men skal, som skoleforsker Inge Mette Kirkeby
beskriver, ses som ’pædagogikkens tjener’, der
skal medvirke til, at de pædagogiske intentioner
kan realiseres22.

I de senere år har den voksende udbredelse af
’universelt design’ og ’inkluderende arkitektur’
sat yderligere fokus på behovet for en arkitektur,
som er tilgængelig og velfungerende for flest
mulige21.

Dette begreb er også kendt således at bygningen
skal understøtte pædagogikken og fungere som
den 3. pædagog - altså som en hjælp frem for en
hindring23.

Det centrale for FGU er en meningsfuld kobling
af praksis- og almenundervisning, understøttet
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Den kommende FGU-skole forventes derved at
have en positiv understøttende effekt på muligheden for at udføre meningsfuld almen og praksis--

læring og at give mulighed for, at eleverne trods
deres meget forskelligartede behov, kan udvikle
sig socialt og personligt. Hvis arkitekturen bidrager med gode forudsætninger for, at dette kan
ske, forventes frafaldet at falde og at flere elever
kan fortsætte i uddannelse og arbejde.

Cita Claus Bentsen, Direktør:
”FGU er en unik skole. En skole der ikke
ligner en traditionel skole” men i høj grad en
platform hvor eleverne kan styrkes i at være
og lære”.

20 - Plotka, 2016 s23.
21 - Ryhl og Høyland, 2018
22 - Kirkeby, 2006 s13
23 - Regio Emilia, Rummet som den tredje pædagog. 1995
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Egen produktion bord bænke sæt
som anvendes af eleverne selv

Referencebilleder FGU Aarhus Skejby og Egå, udstilling elevproduktion,
uforpligtende mødesteder, stærkt kodet værksted
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ANBEFALINGER TIL PROGRAMMERING

Dogmer for et læringslandskab

Citat elev F16, Skejby:
”Vores lokaler ligger langt væk, så vi ser
i mindre grad de andre og kender dem
ikke”.

Klyngestruktur

Identitetsskabende rammer

Oplagte mødesteder og naturlig interaktion

Tidligt i den iterative proces stod det klart at den
store skole i Skejby var uhensigtsmæssig stor,
set ud fra et elevperspektiv.

På flere af FGU-afdelingerne er der allerede i dag
identitetsskabende rammer, typisk omkring PGUholdene hvor undervisningsprocessen og produktion på værksteder er synlig. Ofte er PGU-holdenes egenproduktioner udstillet i fællesarealer
hvilket bidrager til en følelse af ”at kunne noget
- at have løst en opgave - anerkendelse”. Ift. Vitaliseringsmodellen af Jan Tønnesvang, se Del 1.

Gennem samtaler med elever, er det blevet
synligt, at en del elever efterspørger noget, de
kan mødes henover i pauserne på tværs af hold
og fagfællesskaber. Det er nemmere for eleverne
at opbygge relationer, hvis de har set og hilst på
hinanden på gangen, i kantinen etc..

Vi har behov for at opdele den store skole på
Godsbanen i mindre enheder, hvor eleverne kan
føle tryghed og overskue at øve sig i at deltage i
fællesskabet - ikke bare holdfællesskabet, men
også i en større enhed - klyngen.
Samtidig er der behov for et vist volumen, dels
for at sikre en drift, men også for at sikre et
robust team der i sin bredde kan favne både de
forskellige elever i det relationelle arbejde, men
også kan varetage alle fag og vejledningsfunktioner i klyngen.
Eleverne efterspørger muligheden for at deltage i et
overskueligt fællesskab der er større end holdet.
Anbefalinger til programmering:
• Find en optimal klyngestørrelse, ud fra både
et elev-, medarbejder- og driftsperspektiv, og
design skolen derefter. I Aarhus har vi defineret en klyngestørrelse på 5 hold af 15 elever og
6-7 medarbejdere
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Det er ikke altid lige så let at skabe de samme
umiddelbare forhold omkring AGU-holdene, da
deres undervisning ikke nødvendigvis udmøntes
i et fysisk produkt der kan udstilles. Det fremgår
dog af udsagn fra AGU-elever, at de ønsker samme identitetsskabende lokaler. Lokaler der ikke
er neutrale, men har karakter og tydelig kodning.
Anbefalinger til programmering:
• Skabe mulighed for at kode og sætte eget
præg på lokalerne. Det forventes at styrke
elevernes oplevelse af identitet og følelse af at
høre til.
• Etablere åbne projektflader med mulighed for
udstillinger - evt. af tværfaglige produkter

Det kan således styrke fællesskabet at programmere steder og påskud til interaktion.
Centralt placerede bordfodbold- og bordtennisborde bidrager i dag til både fysisk aktivitet og
fungerer som socialt mødested på tværs af holdene. Populariteten af disse faciliteter peger på,
at det er et område, man kan udvikle meget mere
på og indarbejde i programmeringen.

Øvrige forslag til programmering kunne være:
• Flow, placering af lokaler og værksteder mm.
der kan hjælpe til, at eleverne ser hinanden i
hverdagen
• Steder der inviterer til uforpligtende interaktion,
”vandhuller”, udeophold, vandpost, drikkeautomat, studieniche, loungemøbler etc.
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Citat PGU elev:
”Man går i stå, når man kommer ind i et
klasseværelse, det er svært at koncentrere sig. Det lukker bare ned”
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ANBEFALINGER TIL PROGRAMMERING

Dogmer for et læringslandskab

Meningsfuld sammenhæng mellem almenog praksisundervisning
I programmering af det kommende byggeri for
FGU-Godsbanen er en del af fundamentet at skabe meningsfulde og autentiske undervisningsrum der afspejler virkeligheden og det eleverne
bliver undervist i, uanfægtet om eleven er tilknyttet et AGU-, PGU-, eller EGU-hold.
Et PGU undervisningslokale er oftest et stærkt
kodet værksted med en narturlig autencitet og
tydelighed der styrker elevernes tilhørsforhold.
Egenfremstillede arbejdsstationer, flytbare tavler,
kort afstand mellem værksted og holdrum til fordybelse eller tavleundervisning, gør det nemt for
underviserne at inkludere almen undervisningen
som en del af PGU-undervisningen.
Den samme tydelighed og umiddelbarhed er
ikke på samme måde gældende for AGU undervisningsrummene. Rummene fremstår oftest
ukodet med klassisk ansigt til tavle indretning og
bidrager kun i mindre grad til måder, hvorpå praksis kan indgå i undervisningen på AGU-holdene.
Der er behov for at tilføje en slags praksis-rum til
AGU-eleverne, en mulighed for at arbejde praksisrettet i nærheden af AGU-lokalet.
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Ud fra dialog med undervisere fremgår det at en
meningsfuld sammenhæng og udveksling ml.
almen- og praksisundervisning forudsætter:
• Korte afstande mellem undervisning til hhv.
almen og praksis/produktion
• God indbyrdes placering
• Større tydelighed i rummenes indretning/udformning/kodning
• Tilhørsforhold - hjemmebase er vigtig

Et inkluderende miljø for skolens elevgruppe vil
blandt andet forudsætte at:
• Eleverne har gode muligheder for at vælge til
og fra
• Eleverne kan føle sig skærmet eller deltage
på sidelinjen - forskellige grader af deltagelse
og eksponering. Både i undervisningsrum og
fællesarealer.
• Der kan arbejdes med rum-i-rummet løsninger
• Der er gode rammer til ro og fordybelse i opgaveløsning
• Der er fokus på god akustik, sanselige materialer, gode lysforhold og udkig til naturen/omgivelser uden at man føler sig udstillet
• Tilgængelige og gode samtalerum til vejledning og personlige samtaler

Differentieret og inkluderende læringsmiljø
Eleverne starter på forskellige tidspunkter og forskellige niveauer. Det betyder, at både almen- og
praksisundervisning skal imødekomme individuel
undervisning, hvor lærerne går rundt fra elev til
elev og hjælper den enkelte, samtidig med, at der
skal være plads til fælles informationer og undervisning af hele gruppen.
Yderligere har FGU en mangfoldig elevgruppe
hvoraf en del elever er udfordrede på forskellige
områder, se personaer, dette stiller store krav til
udformningen af et inkluderende undervisningsmiljø.
Det vil således være oplagt, at der i programmeringsarbejdet ses nærmere på gode organisatoriske og fysiske løsninger, som kan understøtte
denne særlige udfordring når det gælder FGU-undervisning.
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Figur: Øvebanen udarbejdet i forbindelse med tilblivelsen af Værdiprogrammet
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DET FAGLIGE OG SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ

En øvebane - et didaktisk greb

En øvebane
FGU Aarhus vil arbejde aktivt med skolen som
en øvebane, hvor der etableres et tilhørsforhold
samt en passende fysisk ramme, som kan skaleres op og ned og tilpasses den enkeltes behov.
FGU Aarhus er en skole, der møder eleverne, hvor
de er. For at kunne imødese dette i en fremtidig
fysisk ramme, gøres der op med den traditionelle
klasselokaletænkning, og der etableres differientierede læringsmiljøer, der kan rumme og understøtte målgruppens diversitet.
Øvebanen illustreret ved Figur Øvebanen er en
model på en skalérbar skole og skitserer et
læringslandskab rigt på læringsoplevelser, hvor
elevens grundbehov er i centrum. Se pædagogiske pejlemærker i værdiprogrammets Del 1.
Eleverne skal mødes af en skole med stærkt
kodede og autentiske læringsmiljøer, og med en
rumlig differentiering, der tilbyder eleven muligheden for at veksle mellem fordybet og skærmet
arbejde, til deltagelse i praksis og socialt fællesskab med andre elever. Eleverne skal styrkes i
muligheden for selvbestemmelse og ejerskab.
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Underordnet om eleven går på et AGU-, PGU- eller
et EGU-hold eller befinder sig på online undervisningstilbuddet, skal der til enhver tid kunne
modtages undervisning, der tilgodeser elevens
behov, og eleverne skal støttes i at bevæge sig
fremad mod en større deltagelse. Muligheden for
denne bevægelse opstår kun, når der tilsvarende
også gives mulighed for tilbagetrækning til den
trygge ramme.
Øvebanen peger på, hvordan undervisningen og
det fysiske læringsmiljø kan organiseres og tegner rammen omkring en meningsfuld og integreret kobling mellem AGU, PGU og EGU.
Organiseringen handler i høj grad om at nedbryde skolens skala til mindre enheder og skabe
gode overgangszoner samt mulighed for at
opholde sig på kanten af fællesskaberne.
Citat Esben Kullberg, Bestyrelsesformand:
”Kerneopgaven er at flytte nogle unge mennesker, som alle andre har givet op på.
Der er nogen der siger, at man kun skal møde ét
menneske der ser én, for at komme godt ud i
livet, for at lande rigtigt på benene…”
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Citat elever Egå og Skejby (OPA nr. 35):
”Vi kan godt lide størrelsen på vores skole ( EGÅ og OPA
35). Her er ikke så mange vi skal forholde os til, der er
mere roligt og alle kan samles i kantinen”

Hold er hhv. AGU/PGU/EGU
Holdstørrelse er gennemsnitligt 15 elever
AGU
2/3 teori
1/3 praksis
“bred almen fagrække der tilrettelægges
på en praksisrettet måde”

hold

hold

Team

Team

hold

hold

Basis-hold er integreret i klyngerne

FGU AARHUS VÆRDIPROGRAM DEL 2 2022

Klyngefælleskab 3

Adm

hold

Team

hold

hold

online

Team
hold

Team

hold
hold

hold

Klyngefælleskab 1
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hold

Klyngefælleskab 4

hold

EGU
2/3 virksomhedspraktik
1/3 skoleundervisning
“undervisningen skal
understøtte praktiske færdigheder”

hold

hold

hold

PGU
2/3 produktion
1/3 teori
“praktisk arbejde der
integreres med undervisning i almene fag”

hold

hold

hold

Klyngefælleskab 2

hold

DET FAGLIGE OG SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ

Skolen - organisering

Organisering
Anbefalingerne til organisering sætter fokus på
de læringsressourcer som fx bygninger, rum og
omverden udgør og som eleven er en del af, fx på
værkstedet, på holdet, i pauserne, i kantinen etc.
Når pædagogiske pejlemærker og didaktiske
principper sammenholdes med målgruppens
behov og ønsker, tegner der sig et billede af en
skole nedbrudt i mindre og overskuelige fysiske og sociale miljøer med praksisbaserede og
autentiske læringsmiljøer.

Anbefaling til organisering:

•
•
•
•

På de store skoler bør indstiftes endnu et
lag: klyngen. Med klyngen introduceres en
mulighed for, i skærmede rammer, at udfordre
og møde nye mennesker
Medarbejdere er tilknyttet et team i en klynge
Der kan arbejdes med en integrering af AGUog PGU-hold i det fysiske miljø i det omfang
det giver mening
EGU, Basis og Online har ikke et særligt
tilknytning og kan passes ind efter behov
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Med afsæt i Øvebanen introduceres en klyngestruktur, organiseret omkring 1-2 fagtemaer. Et
Klyngefællesskab er ”den lille skole i skolen” der
danner rammen omkring praksisfællesskaber
hvor både AGU-, PGU- og EGU-holdene integreres
i et differentieret læringsmiljø. Klyngestrukturen
kan styrke eleverne i at mødes på kanten og blive
inspireret af hinanden.
Erfaringer draget fra interviews med medarbejdere og elever på de forskellige afdelinger af FGU
Aarhus viser, at en ”skole” på omkring 75-90 udgør en overskuelig størrelse for både undervisere
og elever. En klynge organiseres derfor af 5 hold
(AGU/PGU/EGU) af 15-18 elever i alt ca. 75-90
elever, og et fast tilknyttet team bestående af 6-7
undervisere og 1-2 vejledere.
Det er ambitionen, at eleverne kan visiteres til
klyngen ud fra en interessetilkendegivelse. På
PGU-holdene er der ofte en stærk følelse af
tilhørsforhold og stolthed ved at kunne fremvise
og udstille egenproduktion. Samme stolthed og
autenticitet ønskes udbredt/overført til AGU.
Undervisernes og vejledernes teamrum integreres både organisatorisk og fysisk lokalt i klyn-

gerne. Teamet er altid til stede i klyngen, og som
bærer af en autentisk og stærk kultur, kan teamet
skabe en tryg læringsplatform i relation til eleverne og understøtte eleverne på deres øvebane.
Ligeledes vil teamets centrale placering i klyngen
styrke det tværfaglige teamsamarbejde og skabe
ejerskab og gode arbejdsvilkår for undervisningens tilrettelæggelse.
Når skolen er nedbrudt i overskuelige klynger, og
dagen tager sit udgangspunkt i holdets morgensamling, er det forventningen, at man godt
kan udfordre eleven ud i øvebanen, mod almen
dannelse samt deltagelse i større og mindre
fællesskaber.

Citat Skoleleder Egå:
”Det er en styrke ved skolen, at den er så
lille. Medarbejderne ser eleverne.
Eleverne kommer naturligt forbi kontor og
administration. Man er tæt på eleverne og
lærer dem at kende, det gør eleverne trygge”
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Lokalområdet
Den store øvebane
Socialøkonomisk virksomhed
Butik
Samarbejdsaftaler
Mulighed for deltagelse på kanten

Lokalområdet

Skolen
Det store fællesskab
her mødes fagtemaerne
Kantine, bevægelse, butik
Mulighed for deltagelse på kanten

Skolen

Klyngen
Det sociale fællesskab
Åben projektflade
Social arena, ”vandhul”
Mulighed for deltagelse på kanten

Klyngen

Værksted

Team

Hold

Værkstedet
Det nære praksisfælleskab
Møder andre elever samme fagtema
Mulighed for deltagelse på kanten
Team
Samarbejde på tværs af fagligheder
Holdbasen
Den forudsigelige og trygge ramme
Hold/stamlærer
Mulighed for deltagelse på kanten
Skærmet niche - fordybelse 1:1 el 1:2

Figur: Skolens zonering - fra lokalområdet ind til den inderste kerne i holdbasen
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DET FAGLIGE OG SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ

Skolen - rytme og zonering

Skolen – Det store fællesskab
Brugerønsker og anbefalinger peger på, at der
er både en øvre og en nedre grænse for skolens
størrelse. Bliver skolefællesskabet for stort, tenderer det til, at eleverne isolerer sig på holdfællesskabet, og derved ikke kan nudges til deltagelse i større fællesskaber.
Den samme risiko gør sig gældende hvis skolefællesskabet bliver for småt. Her vil risikoen
være, at for få elever giver et mere snævert socialt og fagligt miljø, der kan blive begrænsende
for udvikling i social og almendannelse.
Det store fællesskab nedskaleres i fremtidens
FGU Aarhus. Det giver ikke mening at mødes i
det store skolefællesskab til dagligt. Der etableres derfor ikke en stor kantine, hvor alle kan spise
frokost samtidig.
Derimod disponeres med et fællesrum, hvor to
klynger kan spise samtidig. Fællesrummet skal
kunne lægges sammen med fx et bevægelsesrum, således at det er muligt at samle hele skolen til større arrangementer eller fællessamlinger
en gang om måneden eller i kvartalet.
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Den bygningsfysiske rytme skal understøtte den
didaktiske og pædagogiske rytme, mens flow,
zonering og differentierede rumligheder sikrer,
at der i bygningen tilvejebringes en tydelighed,
der tilgodeser målgruppens udtalte behov for
at kunne være i et skærmet miljø og modtage
undervisning individuelt, gruppevis eller i holdfællesskabet. Omvendt kan flow, zonering og
differentierede rumligheder være løftestang til,
at eleverne langsomt bevæger sig ud i det store
skolefællesskab og ud i ”samfundet/lokalsamfundet”.
Fællesskab er krævende, og eleverne har ikke
altid overskud eller føler sig trygge ved at deltage i det store fællesskab. At kunne overskue
og forberede sig til at deltage i fællesskabet på
forhånd gør det nemmere at træde ind i det. Det
forudsætter blandt andet rum med gode overgangszoner, hvor man kan vælge at deltage på
forskellige niveauer.

Citat Brodersen24:
”Oplevelsers didaktiske kvaliteter kan sammenfattes
til, at de kan bevæge, udfordre og forandre. Bevæge
– fordi de kan skabe bevægelse, fysiologisk og emotionelt, udfordre – fordi de kan udfordre gennem kognitiv
forstyrrelser af skemaer og vaner og forandre – fordi de
kan bane vejen for perspektivudvidende sanseskemaer,
billedskemaer og begrebsskemaer"

Citat underviser på F16, Skejby:
”Vi arbejder med en rød tråd i undervisningen, således at dansk og samfundsfag
bliver integreret i F16 undervisningen/projekterne”

24 - Brodersen, P., Ziehe, T., & Illum Hansen, T. (2020). Oplevelse, fordybelse og virkelyst: Noter til æstetik i undervisningen. Hans Reitzel.
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Klyngefælleskab 1
(industri)
PGU Metal
PGU Makerspace
PGU Tekstil
2 x AGU G

Klyngefælleskab 2
(Mad og ernæring/ handel og kundeservice)

Team

PGU Musik
PGU Teater
AGU HF x 2
AGU G
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Team

hold

hold

hold
Adm

hold

hold

Klyngefælleskab 4

Klyngefælleskab 3
(kommunikation og medier/
turisme,kultur og fritid)

Klyngefælleskab 4
(musisk og kunstnerisk produktion)

hold

hold

hold

PGU Mad og ernæring
PGU Handel og service
AGU DSA
EGU/basis?

PGU Medie og It
PGU Foto
PGU F16 X2
AGU DSA

hold

hold

hold

hold

Klyngefælleskab 3

Fællesarealer
kantine
bevægelse
butik

hold

hold
Team
online

Team
hold

Team

hold
hold

hold

Klyngefælleskab 1

hold

Klyngefælleskab 2

hold
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Skolen - disponering, tilgængelighed og udtryk

Disponering, ankomst og udearealer
Ved disponeringen af en FGU-skole, bør der som
altid tages højde for stedets kvaliteter og muligheder, med det ønske for øje, at det vil være
hensigtsmæssigt at etablere decentrale indgange til hver klynge, foruden en hovedindgang.
Desuden bør hver klynge have adgang til udearealer til både praksislæring, bevægelse og sociale
aktivteter.
Overskuelighed både for førstegangsbesøgende
til hovedindgangen, for elever og medarbejdere
til klyngen samt for gæster og samarbejdsparter
til butik, udstilling og café mfl. socioøkonomiske
kontaktpunkter i huset er meget vigtigt.

” Eleverne skal forføres til at komme og blive,
skolen skal designes så man har lyst til at
være der. I skal bygge en skole der ikke ligner
en skole”

Ligeledes er overskuelighed inde i huset vigtigt,
dog må dette ikke være på bekostning af hverken
visuel støj eller forstyrrende lyd mellem klynger
og fællesfunktioner.
Med en bynær placering som Godsbanen i Aarhus bør tænkes i kriminalpræventive løsninger,
hvor bl.a. overskuelighed, oversigt og belysning
er med til at sikre bygningen og den brugere.

Tilgængelighed og universelt design
Tilgængelighed er mange ting: både visuelt og
fysisk skal vi guide vores brugere bedst muligt,
således at alle får mulighed for at deltage på deres præmisser. Overskuelighed og wayfinding er
blot en del af dette, kombineret med bygningens

ETAPE 2

DECENTR ALE
INDGANGE
UDEAREALER/TAGTERR ASSER

DECENTR ALE
INDGANGE
UDEAREALER/TAGTERR ASSER

KLYNGEFÆLLESSK AB 1

DECENTR ALE
INDGANGE
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Citat Advisory Boardmedlem Lene Tanggaard:

udstråling, materialer, belægninger, beplantninger, belysning mm der understøtter løsninger der
tilgodeser alles behov.

Udtryk
Må skolen ligne en skole?
Det vil tiltrække nogle men frastøde andre,
hvis skolen ligner en skole. Vi skal være meget
bevidste om FGU-skolens udtryk, så vi får bygget
en skole der tiltrækker alle vores elevgrupper.
Synlighed og transparens er den del af dette. industriklyngen stråler af værkstedsidentitet mens
fællesarealer og almentunge klynger udstråler et
ungdomsuddannelsesmiljø.

KLYNGEFÆLLESSK AB 4

ADMINISTR ATION
PERSONALE

KLYNGEFÆLLESSK AB 3

FÆLLESAREALER
K ANTINE
BEVÆGELSE
BUTIK

HOVEDINDGANG

KLYNGEFÆLLESSK AB 2

DECENTR ALE
INDGANGE
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Klyngen
Rammen om det sociale fællesskab
Åben projektflade
Social arena i et afgrænset område , studienicher, vandhul og skærmet ophold
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Værkstedsbåndet
Det nære praksisfælleskab
Møder andre elever indenfor samme fagtema
Mulighed for deltagelse på kanten

Holdbasen
Den forudsigelige og trygge ramme
Hold/stamlærer
Mulighed for deltagelse på kanten
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Klyngen

Citat vejleder:
”Jeg er nysgerrig på, hvordan man kan lave
en læring der inddrager de ressourcer som
eleverne kommer med kropsligt, musisk eller
fysisk, så vi har fokus på elevernes styrker”

Klyngens funktion
Klyngen danner den fysiske ramme omkring hverdagen for ca. 75 elever. Klyngen er en lille skole i
skolen med egen indgang.
Klyngen disponeres med 1-2 fagtemaværksteder,
5 holdbaser og 1 teamrum samt mindre rum til
1:1 samtaler eller fordybelse for enkelte elever.
Klyngen er et fællesskab mellem fagtemaer hvor
en konstellation af det ”gode” fagtemamatch kan
udnyttes i et optimeret bygningsfysisk perspektiv,
hvor faciliteter og læringsmiljøer deles på tværs
af fag og hold. Fagtemaerne indtænkes i klyngerne som værkstedsbånd.
Klyngefællesskabet ”den lille skole i den store
skole” vil være et meningsfuldt fællesskab omkring et eller flere interessebårne fagtemaer, der
understøtter præmissen om at blande eleverne
på tværs af de tre spor AGU, PGU og EGU.
Ved at skabe en tryg ramme i klyngen, vil AGU og
PGU-elever kunne blive udfordret til at mødes på
tværs af interessebårne fællesskaber, hvorved de
vil kunne inspirere hinanden, det vil være et skridt
på vejen hen imod almen dannelse. Dette anses
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for at være en passende udfordring for langt de
fleste elever. Hvis det er for meget er der altid
mulighed for at blive i holdbasen eller deltage på
kanten af fællesskabet.
De faglige temaer og fællesskaber organiseres
iht. bekendtgørelsen, således at den unge oplever at være tilmeldt et fagtema (fx Omsorg og
sundhed), og gå i skole i et overskueligt område,
der er tilegnet og indrettet lige præcis til det og
evt. beslægtede fagtemaer.
Praksisfællesskabet og fagtemaet er skolens
indgangsvinkel til at skabe tilhørsforhold, deltagelse og tillid i fællesskaber for alle elever.
Eleverne tilbydes fællesskaber bestående af et
praktisk læringslandskab med mange forskellige
deltagelses baner, som ikke er rammesatte på
niveauer. Praksislæring anvendes som middel til
at fremme elevens faglige, sociale og personlige
udvikling. Skolens praksistænkning gør sig gældende både på PGU-, AGU- og EGU-hold.

Citat Underviser på F16:
”Eleverne kan som udgangspunkt selv vælge, hvor de
sidder. Men nogle gange flytter vi rundt på eleverne,
hvis vi kan mærke, at energien er svær for nogen i et
rum – fx hvis der er for meget larm”
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Holdbase 2

Holdbase

Mindre
programmeret
værksted

Stærkt
programmeret
værksted

Studieniche

Dep

Vejl

Åben
projektflade
Studieniche

Holdbase

Stærkt
programmeret
værksted

Holdbase 1

Toi./
Gard

Teamrum

Samfund
Decentral
indgang

Studieniche

Fællesarealer

Åben Gard
projektflade
Studieniche

Vejl

Teamrum

Holdbase

Dep

Mindre
programmeret
værksted

Generisk
programmeret
værksted

AV
værksted
Holdbase 4
Studieniche

Klyngediagram 1
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Visuel forbindelse/ adgang

Toi./

Vejl

Dep

Holdbase

Holdbase 3

Dep

Dep

Fællesarealer
Vejl

Studieniche

Studieniche

Holdbase

Klyngediagram 2

Holdbase 5

Samfund
Decentral
indgang
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Klyngen - disponering af funktioner

Overordnet disponering af klyngen
Nærværende afsnit beskriver en principiel
disponering af klyngens funktioner med værkstedsbånd og holdbaser som vist på funktionsdiagrammerne. I de følgende afsnit udfoldes
principperne for de forskellige rumtypologier.
Klyngerne rummer et læringsmiljø der understøtter den didaktiske og pædagogiske rytme
og sikrer, at man kan veksle mellem forskellige
undervisningsformer og didaktiske metoder.
Værkstedsbånd og åben projektflade/hjerterum
er en fuldt integreret del af Klyngen. Værkstedsbåndet er et autentisk miljø der sikrer bred
anvendelsesmulighed og rum til en mangfoldig
gruppe af elever.
I klyngen tilvejebringes mulighed for flow og
zoneringer i henhold til specifikke fagtemaer
eksempelvis skal der være mulighed for at funktioner der er installationsafhængige og kræver et
”kørekort” kan aflukkes og skærmes for både lyd
og støv.
Der skal være plads til pause, til fællesskab, til
at lære, arbejde og undervise i større og mindre
grupper, til skærmet intensiv 1:1 samtale/under-
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Citat underviser på PGU:
”De kan se os når vi er i forberedelses-/teamrummet og de ved, at vi kan se dem – det
bidrager til at holde eleverne i gang og skabe
anerkendelse”

visning, til fordybelse og endelig til ophold på
kanten af fællesskabet.

Vi arbejder derfor i spændet mellem to overordnede diagrammer - se modstående side.

Holdbaserne er den nære og trygge ramme, hvor
eleverne starter og slutter dagen. Holdbaserne
bebos af både AGU, PGU og EGU-hold og med visuel forbindelse og direkte adgang til værksteder
eller projektflader opnås et praksisnært flow, hvor
der naturligt kan veksles mellem læringsformer.

Klyngediagram 1 - repræsenterer en retning, der
er meget lig den måde FGU fungerer idag, hvor
hvert værksted og alment hold har sit eget lokale,
og hvor sammenhænge og nærheder i klyngen
løfter læringslandskabet ind i fremtiden.
Der er en risiko for at det bliver en ”mit værksted
mit hold” tilgang der præger pædagogikken.

Zonering og nicher indarbejdes i klyngens struktur. Nicherne kan have forskellig udformning, fx
skærmet arbejdsbord, siddeniche, trappeelement
eller skærmet område med bordtennisbord. Det
vigtigste er, at der tilbydes ophold på kanten uanset om man er i værkstedet eller på holdbasen.
Team- og vejlederrum har en helt central placering i klyngen, lærere og vejledere opleves
tilgængelige og eleverne kender klyngens ”voksne”, hvilket kan medvirke til at nedbryde barrierer
og skabe tryghed.

One size doesn’t fit all
Klyngerne i FGU er lige så forskellige som
målgruppens elever. Det er derfor ikke muligt at
bygge ét generisk funktionsdiagram, fordi - One
size doesn’t fit all.

Klyngediagram 2 - repræsenterer en retning, hvor
værkstedet placeres i det åbne som et sammenhængende værkstedsbånd og bliver klyngens
gennemgående DNA. Holdbaser, teamrum,
samtalerum mm lægger sig rundt langs kanten
af værkstedsbåndet, funktionskerner danner rum
i rummet.
Her lægges op til at arbejde rigtigt meget på
tværs af hold og rum, da alle holdbaser støder op
til værkstedsbåndet.
Når den konkrete disponering i de enkelte klynger
fastlægges, er det vigtigt at have fagtemaets
særlige krav og klyngens konkrete elevgruppe for
øje, og samtidig tænke fremtidssikring ind. Kan
vi gennem indretningen skubbe til vores vante
måde at undervise og være til stede på?
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Projektflade/formidling
mobile arbejdsstationer og skærmet ophold

hold

hold

Team
hold

hold

Citat Underviser på PGU:

Holdbase
Makersspace

hold

” Vi arbejder målrettet med at integrere dansk og matematik i
den praktiske undervisning, fx portfolie/dokumentation udarbejdes på værkstedet sideløbende med opgaven i stedet for at
eleverne opfatter portfolien som en uafhængig opgave”

Ali går på et Motor og mekanik
hold, han har meget tilfældes
med de andre på holdet.

Ali - 19 år - PGU
Ali er utilpasset og orienteret mod sin gruppe

Produktion 3D print
Holdbase
AGU

Holdbase
AGU

Produktion Tekstil

Ali har altid rodet med biler, så
han føler, at han kan noget. Men
Ali er udfordret på at skrive. PÅ
værkstedet har de lavet deres
egne mobile arbejdsstationer.
som man kan have sin laptop
stående på. Det hjælper ham
meget ift. at lave portfolie, det
virker ikke så uoverskueligt og
han glemmer, at han er igang
med at skrive.

Funktionsillustrationerne på de følgende sider er
ikke målfaste og skal derfor udelukkende læses
som eksempler på disponering af fagtema og
holdbaser i en klynge.
Værkstedsbåndet er et billede på det autentiske værkstedsmiljø og skal læses som et flow
mellem de forskellige fagtematiske miljøer. I den
virkelige verden vil nødvendige adskillelser for lyd
og støv naturligvis etableres.

Holdbase Metal

Produktion/svejsekabine mm.

Teamrum
Holdbase Tekstil

Figur: Funktionsillustration af klyngefællesskab Industri
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Produktion/tilkørsel med bil
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Samtalerum
Åben projektflade
Udstillinger, vandhul og skærmet ophold
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Klyngen - disponering af funktioner

Team

Produktion Mad og ernæring

Amina er beskeden, pligtopfyldende og bliver holdt i
stramme tøjler derhjemme

Lærke er rodløs og slås
med en svær fortid

hold

Holdbase
Handel og service

Bevægelse

Butik

Lærke håber, at et praktikforløb
på EGU kan hjælpe hende videre.
Hun er glad for sin kontaktlærer
og spændt på det praktikforløb,
hun skal ud i.

Lærke - 23 år - EGU

Holdbase
AGU/EGU/Basis

Fællesrum

Amina er glad for at gå på
fagteamet Mad og ernæring.
Her er struktur og en klar
opgave .

Amina - 17år - PGU

hold

hold

Holdbase
Mad og Ernæring

Amina har sin egen arbejdsstation relateret til hvilken opgave
der skal løses (kogeø/opvask/
grøntafsnittet) og så er der en
holdbase hvor hun kan holde en
pause for sig selv. Hun er blevet
bedre til dansk og så tryg, at
hun efterhånden har lyst til at
prøve at stå i caféen.

hold

hold

Butik/
adgang fra
lokalsamfundet

Når hun kommer på skolen
mødes hun med nogle andre der
går på EGU og hører om deres
oplevelser. De mødes i en base,
her føler hun sig ok hjemme. Det
betyder meget, at der er direkte
adgang ind i den klynge hvor de
skal mødes, så behøver hun ikke
gå igennem hele skolen.

Skærmet
studieniche

Figur: Funktionsillustration af klyngefællesskab Mad og ernæring
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Citat PGU underviser, Skejby:

hold

hold

Team

hold

hold

hold

” Når jeg modtager en elev, gælder det om at
være 100 % til stede, og modtage eleven personligt, det bliver de meget rørt af. At møde
en voksen der vil dem. Det er vigtigt”

Sørine går på F16 hvor hun kan
udfolde sine kreative evner. I
klyngen finder hun ro ved at
fordybe sig i holdbasen.

Sørine -18 år - PGU
Sørine har udfordringer
med angst og depression
og er diagnostiseret ADD

Sørine har oplevet fordelen ved
at kunne opholde sig i siddenichen i den åbne projektflade.
Herfra kan hun nemlig holde
lidt øje med de aktiviteter og
projekter som nogle af de andre
hold er i gang med. Hun har
også fået mod til at anvende
AV-værkstedet - det er en sejr.

Fælles
AV-værksted
Greenscreen

Projetflade
Formidling
Præsentation

Holdbase
F16

Holdbase
Medie og It
Skærmet
studieniche

Holdbase
AGU

Fotografisk produktion

Holdbase
Foto

Holdbase
F16

Anders er forholdsvis ny på sit
hold og skal lige vende sig til
de andre. Heldigvis er de ikke
så mange og han kan få lov at
sidde lidt for sig selv.

Anders -19 år - AGU
Anders er stille og lidt
afventende. Han går let
under lærerens radar og har
autisme udfordringer

Holdbasen ligger ud til en åben
projektflade, hvor Anders har
set, at der er nogle fra et andet
hold i klyngen der laver nogle
flotte fotografier, som de har
udstillet. Anders inspireres til at
undersøge hvad der foregår på
fotoværkstedet og prøve kræfter med selv at fotografere.

Projektflade
Mobile arbejdsstationer
Åben projektflade
Udstillinger/vandhul/skærmet ophold

Teamrum
Vejledning/samtalerum

Figur: Funktionsillustration af klyngefællesskab Medie og It/Kultur, turisme og fritid
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hold

hold

Klyngen - disponering af funktioner

Team

hold

hold

hold

Holdbase
Teater
Åben projektflade
Teaterproduktion
Formidling
Præsentation

Monty er vild med musik og får
rigtig meget ud af at gå på sit
hold. Der er rum til at arbejde
med forskellige musikgenrer.

Monty - 18 år - PGU
Monty er afslappet og
eksperimenterende. Han
kedede sig og var ret
urolig i folkeskolen.

Monty kan noget med ord og
læreren hjælper ham til at prøve
at skrive en tekst. Monty har
hørt, at der er et par piger på
et af HF-holdene i klyngen, der
synger godt.
Monty håber, at de har lyst til at
synge noget han har skrevet.

Vokalboks

Holdbase
HF

Lydisolerende depotvægElektronisk
Rytmisk
produktion

Holdbase
HF

Holdbase
DSA

Ibrahim holder af at gå i skole.
Det HF hold han er tilknyttet ligger i samme klynge som musik
og teater.

Ibrahim - 20 år - AGU
Ibrahim er en fighter, der
vil lykkes med uddannelse
og job, det skylder han sin
familie

Ibrahim har en opgave hvor
han skal skrive en lille dialog
til teaterholdet. Han har siddet
og skrevet lidt ude i den åbne
projektflade sammen med nogle
af teatereleverne. Han trives når
der foregår noget omkring ham.

Holdbase
Musik

Skærmet
studieniche

Teamrum
Skærmet
studieniche

VejledningSamtalerum

Figur: Funktionsillustration af klyngefællesskab Musisk og kunstnerisk produktion
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Rummenes typologi - værkstedet

Citat Underviser på PGU:
”Differentiering mellem store og små rum.
Små rum/værksteder kan tilgodese den
individuelle elev”

Værkstedsbåndet
Værkstedsbåndet er bærer af fagtemaerne og er
det centrale omdrejningspunkt i klyngerne. Værkstederne skal være autentiske og tydeligt kodet.
Værkstedernes fysiske ramme skal bidrage til
læringsglemsel og reel produktion se beskrivelse
af pædagogiske pejlemærker i del 1.
Der er i værkstedsbåndet behov for differentierede projektflader, som kan kodes og programmeres i henhold til funktionen, fra den generisk
programmerede projektflade til den meget
programmerede projektflade. Der kan i værkstederne opnås fleksibilitet, ved i det omfang der er
behov, at etablere funktionskerner til installationsafhængige aktiviteter såsom rum til spånsug,
svejsning, trykkeri, mørkekammer, øverum mm.
Der sikres mulighed for en vekselvirkning mellem
produktion / praksis og almen undervisning.
Produktion og praksis er ikke nødvendigvis ens,
men heller ikke nødvendigvis forskellige. Det er
her hvor det gode fagtema-match kommer ind og
elevens visitering via interesser.
En del af værkstederne/fagtemaerne har egenproduktion og vil med fordel kunne have et sted
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at interagere med samfundet fx café, butik, udstilling, koncert etc.i tilknytning til værkstedet.
Værkstedsbåndet skal rumme en stor spændvidde indenfor fagtemaerne. Derfor er det heller
ikke muligt at etablere et værksted der er 100
% generisk. Fra processen er det fremgået at
værkstederne med fordel kan etableres ud fra 3
rumtypologier, se følgende sider.
Værkstedsbåndet skal bidrage til, at alle eleverne
underordnet holdtilknytning opnår en mestringsfølelse og tilhørsforhold.

Elev på PGU Motor og Mekanik, fremviser sit portfolie ved mobil arbejdsstation ”olietønden”. Eleven er udfordret ift. at skrive. men med denne form skriver han meget mere og er tydeligt stolt af at vise sit arbejde frem
Citat Eleven:
”Jeg trives fint i larmen, men det kunne være fint med et rum i forbindelse med værkstedet, hvor man kunne
trække ind og fordybe sig. Det skal have et panoramavindue, så man ikke er helt væk fra værkstedet”
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Citat Underviser:
”Værkstederne må gerne være en slags eksperimentarium, med forskellige emner/fag”...

FAST

FLEX

Værksted
Stærkt programmeret
Fleksibelt i begrænset omfang

Fx metalværksted
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Værksted
Mindre programmeret
Fleksibelt i nogen grad

Fx holdbase

Værksted
Generisk programmeret
Fuldt fleksibelt

Fx fotoværksted

DET FAGLIGE OG SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ

Rummenes typologi - værkstedet

Værkstedstypologi 1

Værkstedstypologi 2

Værkstedstypologi 3

Et stærkt programmeret værksted kendetegnes
ved at funktionen er relativt fast, da teknik, installationer og lovkrav er definerende og styrende for
værkstedets indretning og overordnede logistik.

Et mindre programmeret værksted/rum kendetegnes ved at funktionen er mindre programmeret, men i sin udformning fx rumstørrelse, lofthøjde etc. alligevel kun fleksibelt i nogen grad.

Typologi 1 vil være omfattet af specifikke krav
til rumvolumen, luft, lys, lyd, aptering, overflader
og installationer samt behov for fast forankret
inventar - nøjagtigt svarende til den pågældende
værkstedsfunktion.

Rummenes funktioner kan ændres uden større
bygningsmæssige indgreb, hvis arealet passer til
en anden funktion, primært gennem inventar.

Et generisk programmeret værksted kendetegnes
ved, at det i høj grad er muligt at kode værkstedet
og konvertere funktioner fra og til uden indgriben i tunge konstruktioner, kompliceret teknik
etc., det kan indtages af alle, med mulighed for
egenkodning.

Der er kun begrænset fleksibilitet - Disse værksteder flyttes ikke så let rundt.

Typologi 2 vil være omfattet af mere generelle
krav til luft, lys, lyd, aptering, overflader og installationer som til møde og undervisning.
Der er nogen grad af fleksibilitet - dog begrænset
til rummets grundstørrelser fx 15-30-45 kvm.
Det er muligt at tænke modulvægge ind her, til
opdeling af et grundrum på 45 kvm i to rum af
hhv. 15 og 30 kvm.

Typologi 1 anvendes fx ved indretning af:

•
•
•
•
•
•

Mad og ernæring
Musisk og kunstnerisk produktion
Industri (plast, metal mm)
Motor og mekanik
Byg, bolig og anlæg
Naturfag
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Typologi 2 anvendes fx ved:

•
•

Almen lokaler og holdbaser
Teamrum og samtalerum

Citat elever:
”Vi vil gerne have et sted, hvor vi kan trække os hen
og fordybe os i en opgave, men stadig være i forbindelse med/tæt på værkstedet”

Typologi 3 vil være omfattet af mere generelle
krav til rumvolumen, luft, lys, lyd, aptering, overflader og installationer.
Der vil i området være behov for en funktionskerne med processug, bord med vask og stærk
strøm til fx AV-værksted, mørkekammer, sprøjtemaling og lim, stryge og omklædningsrum etc.
Der er meget høj grad af fleksibilitet - det er let
at flytte værkstederne, etablere nye kodninger
etc., da der er tale om fleksible grundrum med en
funktionskerne.

Typologi 3 anvendes fx ved indretning af:

•
•
•
•
•

Kommunikation og medier
Handel og kundeservice
Miljø og genbrug
Turisme, kultur og fritid
Omsorg og sundhed

95

Inspirationsbilleder: New Arch, DTU Lyngby og FGU Aarhus
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Rummenes typologi - åbne projektflader og nicher

Åben projektflade i Klyngen
Den åbne projektflade er et fællesareal tilknyttet
klyngen og/eller værkstedet. Her er hjemligt,
eleverne er trygge og der føles ejerskab.
Den åbne projektflade er en forlængelse af læringsmiljøet og sikrer muligheden for at eleverne
kan skifte mellem læringssituationer. Her foregår aktiviteter som gruppearbejde, individuel
fordybelse, praksislæring, projektarbejde, pause
og socialt samvær, deltagelse på kanten eller i
centrum.
De åbne projektflader styrker elevernes sociale
relationer og kan være med til at nedbryde barrierer. Det er her muligheden for den uforpligtende
interaktion kan udspille sig.
Studie/fordybelsesnicher og vandhuller integreres i den åbne projektflade. Dette skal sikre, at
eleverne kan deltage i undervisningen på kanten
af fællesskabet.
Ved at sørge for zonering med mulighed for
aktiv eller stille samvær fremmes påskuddet til
interaktion.
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Inspirationsbilleder holdbaser

98

FGU AARHUS VÆRDIPROGRAM DEL 2 2022

DET FAGLIGE OG SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ

Rummenes typologi - holdbasen

Citat Underviser:
”Det har en stor styrke at være i en base, men eleverne skal
også udfordres til at kunne modtage undervisning udenfor den
helt nære ramme”

Holdbasen
FGU arbejder med stærke holdfælleskaber.
Et hold vil typisk have 13-18 elever tilknyttet, i
gennemsnit 15 elever, og vil være knyttet til en
fysisk holdbase.
Holdfællesskabet giver mulighed for at arbejde
elevfokuseret i alle dele af det faglige, pædagogiske og sociale arbejde.
Holdene er elevernes faglige og sociale base
med fast tilknyttede undervisere og vejledere,
der i dagligdagen arbejder tæt sammen om at
udvikle elevernes kompetencer.
Læring og aktiviteter på holdet planlægges med
stærkt fokus på hverdagens rytme og praksis.
Typisk vil eleverne starte og slutte dagen i holdbasen.
Holdbasen er også et læringsrum af mere teoretisk karakter, der kræver mindre plads og færre
særlige bygningstiltag. Holdbasen kan kodes
med faglig autenticitet hvis det kobles på et
fagtema og skal samtidig være hyggeligt som en
hjemmebase.
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Holdbaserne indrettes fleksibelt og kodes af
”beboerne”. Holdbaserne skal danne rammen om
en bred vifte af læringssituationer, der spænder
fra opgaveintroduktioner, formidling og projekt
præsentationer samt arbejde individuelt og
gruppevis.
Holdbasen er koblet direkte på værkstedet og tjener således også et formål som fordybelsesniche
hvor eleven kan tage en ”pause fra fællesskabet”
eller blot fordybe sig individuelt i en opgave.
Med visuel kontakt mellem holdbase og værksted vil holdbasen kunne fungere som et arbejdslokale hvor man kan trække ind under et projektforløb i værkstedet.

Online
Online undervisning er blevet ret udbredt under
Corona pandemien, og er en undervisningsform
for elever der er særligt sårbare, eller af andre
grunde har behov for at kunne modtage hjemmeundervisning. Onlineeleverne kommer fra hele
landet. Udvikling hen imod fysisk fremmøde er
derfor kun relevant for de lokale onlineelever.
Der arbejdes i FGU Aarhus med udviklingen af et
fysisk studiemiljø, som et bibliotek med nicher eller rum i rummet til hver elev, så der er mulighed
for fysisk fremmøde med stor grad af skærmet
individuel fordybelse.

Holdbasen til et AGU-hold bruges i længere tid af
gangen ca. 2/3 af dagen og opfylder BR18 krav til
undervisningsrum 6 m3/person.
Holdbasen til PGU-hold bruges i mindre tid af
gangen, da PGU-holdets praksisundervisningen
foregår i værkstedet. Derfor tænkes det at der
kan væer en afvidelses til BR18 rum volumenkrav
Der tænkes ikke sælige holdbaser til EGU- og
Basis-hold. Disse hold integreres på klyngerne i
hht. fagtemaer.
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Referencebilleder teamrum
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Rummenes typologi - teamrum

Teamrum

elevs trivsel og udvikling, fx supervision på
konkrete elev-episoder
Implementering af drøftelser gjort i teamet,
så de bliver praksisnære på holdet til gavn for
eleverne
Styrkelse af det relationelle arbejde, da der er
flere voksne at relatere sig til og spejle sig i
Aflastning og videndeling internt i teamet

Et vigtigt output fra processen går på fordelene
ved en tværfaglig teamstruktur, bestående af
både AGU- og PGU-undervisere samt vejledere.
Der arbejdes derfor kontinuerligt med at medarbejderne tilknyttes teamsamarbejder. Et arbejde der dog besværliggøres af de eksisterende
fysiske rammer, som ikke understøtter denne
struktur. I den nye skole på Godsbanen vil denne
struktur være 100 % implementeret.

•

Klyngestrukturen vil understøtte teamsamarbejdet, og det er den klare forventning at teamsne
vil kunne blive næsten selvstyrende, således at
de tilknyttede medarbejdere vil kunne dække alle
aktiviteter i klyngen.

Vejlednings- og samtalerum bør have en central
placering i nærhed til teamrum og åben projektflade. Rummene skal være nemme at komme
til og skal kunne anvendes som stillerum for
eleverne.

Et team er et professionelt læringsfællesskab,
hvor tværfaglig undervisningspraksis har gode
forudsætninger for at styrkes og udvikles. Et
teamsamarbejde giver mulighed for:

• Samarbejde på tværs af fagligheder
• Praksisfællesskaber
• Ugentlig/daglig koordinering af klyngens aktiviteter, undervisning, vikardækning mm.

• Drøftelser og sparring omkring den enkelte
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•
•

Vejlednings- og samtalerum

To F16 piger sidder på underviserens kontor, elevernes ”go-to”, hvis de har brug for en pause.
Pigerne tegner og fortæller:
”Vi holder en lille pause fra fællesskabet”
Den ene pige fortæller:
” F16 er et godt sted, her er rum og her har jeg
lyst til at komme, selvom jeg har en dårlig dag.
Jeg føler, at jeg bliver set og så bliver dagen
som oftest en god dag alligevel”.
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Illustration: Bæredygtighedscirkel, Pluskontoret Arkitekter
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BÆREDYGTIGHEDSAMBITION

Bæredygtighedsperspektiv

Bæredygtighedscirklen
Bæredygtighed handler i høj grad om sund
fornuft, om at arbejde bredspektret, om altid at
bruge den forhåndenværende viden, og endelig
om at tillade sig selv af skabe nybrud.
Projektets bæredygtighedsambition tager
udgangspunkt i det holistiske bæredygtighedsbegreb, som blev introduceret med Brundtlandsrapporten, hvor bæredygtigheden fremkaldes
gennem tre perspektiver:

• Social bæredygtighed
• Miljømæssig bæredygtighed
• Økonomisk bæredygtighed
Desuden anvendes FN’s verdensmål som en
slags fremkaldervæske, der kan åbne nye perspektiver.

FN´s verdensmål
I 2015 vedtog FN en række verdensmål, der tilsammen skal skabe en mere bæredygtig verden
i fremtiden. Målene forpligter alle FN’s medlemslande til bl.a. at afskaffe fattigdom og sult,
reducere uligheder, sikre god uddannelse, bedre
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sundhed, fremme fred og sikkerhed, styrke internationale partnerskaber og skabe mere bæredygtig økonomisk vækst. Verdensmålene udgør 17
konkrete mål og 169 delmål.
Ifølge verdensorganisationen har vi under ti år, til
at nå de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.
FN´s verdensmål skal sætte verden på rette kurs
mod en mere bæredygtig udvikling i fremtiden,
og de appellerer til, at alle lande, stater, organisationer, institutioner og brancher tager del i
forandringerne. Der er altså efterhånden bred
enighed om, at vi er nødt til at prioritere bæredygtighed og den grønne omstilling i alle områder
af vores samfund. Det gælder også i kultur- og
skoleverdenen.
I nærværende projekt søger vi målrettet at understøtte:

• Mål 4 - Kvalitetsuddannelse samt
• Mål 13 - Klimaindsats
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Mål 4: Kvalitetsuddannelse:
Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for
livslang læring
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Mål 4.4:
Inden 2030 skal vi sikre, at alle piger og
drenge gennemfører grundskole og ungdomsuddannelse af en høj kvalitet, så de
opnår relevant og effektiv læring

Punkt 4.4 A
Byg og opgrader inkluderende, sikre skoler.
Vi skal bygge og opgradere uddannelsesfaciliteter med opmærksomhed på både
piger og drenges behov, og også med
fokus på de handicappede. Alle skal have
sikre, ikke-voldelige, inklusive og effektive
læringsmiljøer

BÆREDYGTIGHEDSAMBITION

Social bæredygtighed

Indlejring af social bæredygtighed
Et centralt element i FGU uddannelsen er at styrke udfordrede unge mennesker og ruste dem til
at tage en uddannelse eller opnå beskæftigelse
og ruste dem til deres liv som voksen i det hele
taget.
I designet af den ny FGU-skole er den sociale
bæredygtighed indlejret dybt i alle overvejelser
vedr. fx:

• Pædagogiske pejlemærker - Hvordan			

•
•
•

kan vi opfylde de psykologiske 			
grundbehov og vitalisere de unges lyst til 		
læring?)
Organisering - Hvordan kan vi både 			
udfordre og skabe tryghed gennem vores 		
organisering?
Bygningsprogrammering - Hvilke rum vil 		
bedst muligt understøtte pædagogik og 		
didaktik som den 3. pædagog?
Materialer og rum - Hvordan kan vi 			
gennem rum og rumlige kvaliteter, materialer
højne trivslen og velbefindendet hos elever og
undervisere?

Processen hen imod udarbejdelsen af Værdi-
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programmet har handlet om at blive klogere på,
hvordan de fysiske rammer påvirker målgruppen og de forskellige læringsaktiviteter, både i
evalueringssporet, kompetenceudviklingssporet,
og brugerinddragelsessporet med mockups og
prøvehandlinger.
På den baggrund har vi truffet en række beslutninger undervejs, der understøtter den sociale
bæredygtighed, dels ind ad i bygningen og dels
ud af mod byen:

På den indre bane:

• Nedskaleringen af skolen, klyngen som den
•
•
•
•
•
•
•

lille skole i den store
Tydelig klyngeidentitet
Holdet og holdbasen som den trygge ramme
Variable rammer der giver plads til mangfoldighed, steder til deltagelse på kanten af
fællesskabet
Rum til fællesskaber i forskellig størrelse, klyngen, holdet, gruppen og individet
Rum til praksis og produktion
Rum til bevægelse
Inde- og uderum, dyrkelse af overgangen mellem inde og ude

Citat fra Vejledning til lov og bekendtgørelse om
forberedende grunduddannelse:
”Uddannelsens formål skal opnås i et inkluderende
læringsmiljø, hvor undervisningen bygger på
åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Den skal bidrage
til at styrke elevens selvstændighed og faglige,
personlige og sociale udvikling og kompetencer.
Det betyder bl.a., at uddannelsen har plads til elever
med forskellige forudsætninger, ønsker og behov.
Fælles for eleverne er, at de har brug for en anden
vej for at komme i uddannelse eller job. Nogle skal
have løftet deres faglige niveau, så de opfylder
adgangskravene til en ungdomsuddannelse. Andre
har brug for at udvikle sig personligt eller socialt”
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Inspirationsbilleder fra Kofoeds Skole af Fotograf Leif Tuxen for Realdania
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Social bæredygtighed

På den ydre bane
På den ydre bane er det i høj grad muligheder
ved placeringen i et lokalområde der giver unikke
muligheder. For den nye skole på Godsbanen er
det i høj grad mulighed for interaktion med naboerne i Aarhus midtby der er et særkende.
Interaktionen med naboerne i Aarhus midtby er
bearbejdet på en brugerworkshop afholdt på
Samsø hvor netop placeringen ved Godsbanen
i Aarhus midtby bliver trukket frem som noget
der giver muligheder. Se diagram fra workshop
næste opslag.
Af diagrammet fremgår de mange muligheder
for interaktion med naboerne på Godsbanen og
længere ud i byen, det giver at være en ’byskole’.
Det er meget vigtigt at ”åbne skolen op” for lokalsamfundet på en konkret og funktionel måde,
så eleverne kan møde verdenen udenfor, når de
er parate til det. Verdenen udenfor vil overfor
eleverne bekræfte, at det er fint og brugbart, hvad
der sker på skolen. Der etableres så at sige en
”normalsfære” i randen af skolen efter inspiration
fra Kofoeds Skole.
Mange af skolens faciliteter står ubrugte hen
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uden for skolens åbningstid, så hvorledes kan vi
designe skolen, så den kan udnyttes optimalt i så
mange timer som muligt?
Der vil fx være mulighed for at etablere en eller
flere socialøkonomiske butikker og åbne værksteder, hvor aktiviteter, services og produkter fra
skolens værksteder omsættes i et møde med
omverdenen. Det kunne være en tøj- og møbelbutik, et cykelværksted, et madpakkehus, en café, et
udstillingsrum etc.
Ved at udvikle sig og åbne skolen op kan FGU
Aarhus både blive en bedre skole, til gavn for
skolens elever, og en aktiv part og medspiller i
den intense byudvikling, som i de kommende
årtier vil præge hele Godsbanearealet.
Af bygningstiltag der kan være med til at facilitere et bæredygtigt virke kan nævnes:

• Udstråling – en skole der ikke ligner en traditionel skole

• Decentrale indgange og tydelig identitet der
•

kalder på dig når du ankommer
Rum til social interaktion med byen/naboerne
fx butikker på kanten af skolen

• Tagterrasser med boldspil og ophold til social
interaktion i og udenfor skoletid

• Nem færdsel ind og ud af bygningen for ekskursioner ud i byen

Desuden drages løbende paralleller til og erfaringer fra projektet ’Sociale mursten’, hvor man
gennem interviews med ledelse, medarbejdere
og arkitektrådgivere har forsøgt at indkredse og
beskrive de effekter de fysiske rammer har på
institutionernes sociale arbejde.
I den sociale effektprisme, se Værdiprogram Del
1, beskrives 6 seks typer af social effekt rum kan
have på brugere eller beboere.
Rummet som:

•
•
•
•
•
•

Sansestimulerende
Adfærdsregulerende
Aktivitetsskabende
Inklusionsskabende
Fortælling
Skabende
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Inspirationsbilleder - Eksempler på karakter og
udtryk på bebyggelsens tagterrasser
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Social bæredygtighed

Gæster hos

Fælles om
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Figur: Øvebane på den ydre bane - Godsbanen
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Gæster hos

Fælles om
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1

RESUMÉ
I dette afsnit gives et kort resumé, der kort sammenfatter notatets hovedpunkter for
regnvandshåndtering på Godsbanen i Aarhus. I de følgende afsnit er punkterne behandlet i større detaljeringsgrad, hvorfor der med fordel kan læses her, hvis der ønskes en
uddybning af punkterne i dette resumé.
Regnvandskonceptet skaber rammerne for håndtering af regnvand til hverdag for
Godsbanearealet. Ved skybrud er Godsbanens omgivende områder også indtænkt, så
løsningerne ikke skaber væsentlige begrænsninger for de omgivende områder.
Regnvandets kredsløb på Godsbanen fremgår af nedenstående illustration.

Mål 13: Klimaindsats
Handle hurtigt for at bekæmpe
klimaforandringer og deres konsekvenser
Regnvandskoncept for området udarbejdet af Niras
Regnvandskonceptet understøtter Aarhus Kommunes ønsker til området om det gode
liv herunder krav til rekreativitet, robusthed og bæredygtighed.
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BÆREDYGTIGHEDSAMBITION

Miljømæssig bæredygtighed

Miljømæssig bæredygtighed
Miljømæssig bæredygtighed handler om at
bygge og renovere med så lille en miljøbelastning og CO²-udledning som muligt. Dermed er
bygningens CO²-fodaftryk, mulig genanvendelse
samt biodiversitet nogle af de vigtige aspekter i
projektets bæredygtighedsambition.
Godsbanearealet i Aarhus har i årtier ligget hen
som en grusørken. I denne grusørken har en helt
særlig ørkenflora og insektfauna udviklet sig.
Denne særlige flora og fauna søges præserveret
igennem udviklingsplanen for området og derigennem i de projekter som etableres på området
i disse år. Ud gennem hele det langstrakte areal
etableres en grøn kile, både som en færdselsåre for blød trafik ud i å-dalen, og som en grøn
kile i ordets egentlige forstand – et helle til dyr
og planter, hvor grusørkenen præserveres eller
reetableres, og dermed styrkes i sin diversitet.
FGU på Godsbanen etableres på en langstrakt
grund, der på en strækning over 100 m støder op
til den grønne kile. Det vil være en del af projektets DNA at flette med den grønne kile, at trække
grusørkenen ind på grunden og op til bygningen
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i form af sten- og grus-øer med den særlig flora
fx hjemmehørende arter som lærk, vildæble,
hvidtjørn, eg, pil, hyld og elm. I kombination med
disse vil lavere vækster som enebær, sommerfuglebusk, græsser, urter og vilde blomster være
med til at understøtte den miljømæssige bæredygtighed i området, bynaturen og artsmangfoldigheden. På den måde vil FGU bidrage til
etableringen af den grønne kile.
Der er ifm. byggemodning af området udarbejdet
en afvandingsstrategi, som FGU tapper ind i ved
at håndtere regnvand på egen grund i form af
regnvandsbede og forsinket afledning.
Regnvandskonceptet understøtter Aarhus Kommunes ønsker til det gode liv, herunder krav til
rekreativitet, robusthed og bæredygtighed.
Et andet aspekt af miljømæssig bæredygtighed
der vil være fokus på, er valget af materialer
der minimerer CO²-aftrykket af bygningen mest
muligt, brug af materialer med en god totaløkonomi samt robuste løsninger og materialer der
patinerer smukt. Se inspiration fra New Arch, den
nye arkitektskole, der bliver en ef de nærmeste
naboer på Godsbanen, hvor materialers ægthed
stråler igennem, beton til de bærende dele, træ

på bygningsdele som brugerne kommer i kontakt
med og endelig synlige installationer.
Desuden er upcycling af materialer, gennem
egenproduktion af inventar og aptering, samt
genbrug af inventar og maskiner; elementer der
er tænkt ind i processen.
Endelig er indeklima et vigtigt aspekt af den miljømæssige bæredygtighed - luft, lys, lyd.
Vi vil bl.a. arbejde på at få installeret de mest
effektive lyddæmpende løsninger (state-of-theart), idet netop støjniveauet indvirker kraftigt på
sårbare elevers læringspotentiale og trivsel. En
varieret belysning er et andet fokusområde, kunstig belysning vil blive nøje afstemt efter funktionsbehov og suppleret med dagslys. Bevidst
brug af transparens etc.
Ifølge Realdania viser DTU-undersøgelser, at i 91
% af klasselokalerne var CO² -niveauet i løbet af
en skoledag over grænseværdien, og at klasselokalerne i gennemsnit har CO² -niveauer højere,
end myndighederne anbefaler i 47% af brugstiden. Der vil derfor blive arbejdet målrettet på
etablering af solide udluftningssystemer på den
nye FGU-Skole.
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Inspirationsbilleder fra nabo på Godsbanen - New Arch, facadefoto fra Berlinske
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BÆREDYGTIGHEDSAMBITION

Økonomisk bæredygtighed

Økonomisk bæredygtighed
Økonomisk bæredygtighed handler om sund fornuft, at have fokus på robuste løsninger med en
sund driftsøkonomi og at få skabt det helt rigtige
projekt til organisationen, der hænger sammen
ud fra totaløkonomiske perspektiver.
FGU Aarhus ønsker at arbejde ud fra et bredt
bæredygtighedsbegreb, illustreret ved bæredygtighedscirklen. Den økonomiske bæredygtighed
tapper således ind i både den sociale og den
miljømæssige bæredygtighed, så det kan være
svært at skille tingene ad.
Sund fornuft, robuste materialer og driftsøkonomi hænger tæt sammen med bygningens design,
der ud over en optimal drift og et sundt indeklima, skal understøtte organisering, pædagogik og
prægningen af de unge mennesker.
Vi ønsker nemlig at bidrage til at eleverne opnår
en god fornemmelse af hvad økonomisk bæredygtighed vil sige, og det giver derfor god mening at inddrage dette i undervisningen, etablere
forskellige miljømæssige kredsløb for genanvendelse af ressourcer samt etablering af socialøkonomiske virksomheder m.v.
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Et eksempel herpå er undervisning i faget PASE.
Faget PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære,
samarbejdslære og erhvervslære) handler om
privatøkonomi og læren om at kunne indgå, kollegialt og professionelt på en arbejdsplads. Faget
skal give en forståelse for vigtigheden af, at blive
selvforvaltende og gøre eleven i stand til at samarbejde og indgå i samfundet, på en arbejdsplads
eller et videre uddannelsesforløb.
Relationer til lokalsamfundet fx i form af socialøkonomiske aktiviteter, vil give eleverne endnu
bedre muligheder for at indgå i meningsfulde
aktiviteter og tilegne sig relevante og brugbare kompetencer. Samtidig kan skolen hermed
bidrage til løsningen af sociale og klimamæssige
problemer i samfundet.

og socialøkonomiske tiltag, der har til formål at
mindske forbrug og spare på ressourcerne.
Vi er i FGU Aarhus meget bevidste om det store
ansvar vi skal løfte, som den første FGU-skole
i Danmark – der får lov til at bygge Danmarks
første specialdesignede FGU-skole. Det er derfor
vigtigt for os, at vi med i vores ambitionsniveau
for byggeriet, får valgt nogle robuste og driftsøkonomiske løsninger, uden at få det hævet op
på et økonomisk niveau, der gør, at det vil være
fuldstændigt umuligt for efterfølgende FGU-skoler, at lade sig inspirere af vores byggeri og valgte
løsninger.

Set i et samfundsperspektiv, er begreber som
deleøkonomi og cirkulær økonomi en mere og
mere udbredt måde at tænke bæredygtighed
på. Tankesættet omkring cirkulære kredsløb ses
inden for både vedvarende energi/returvarme,
genanvendelse af materialer, bioressourcer såsom vind, vand, sol, lokale fødevarer og recirkulering af regnvand. Tankegangen udmønter sig
også som sociale kredsløb i deleøkonomiske
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Inspirationsbilleder - Eksempler på
facadebeklædning med ’collageudtryk’ og transparens
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DET ÆSTETISKE UNDERVISNINGSMILJØ

Arkitektur og materialitet

Citat underviser:
”Rummeligt kunne det være super, hvis vi
fik et stort råt rum, vi selv kan kode”

Arkitektur

Eksteriør

decentrale indgange.

I tidligere afsnit er det adresseret, at arkitekturen har en, omend ikke afgørende, så en meget
stor betydning for læringsmiljøet og termer som
’universelt design’ og ’inkluderende arkitektur’ har
sat yderligere fokus på behovet for en arkitektur,
som er tilgængelig og velfungerende for flest
mulige brugere.

FGU skolen er flere gange i forløbet blevet omtalt
som en skolen der ikke ligner en skole. Forstået
således at bygningens eksteriør og interiør ikke
at skræmmer elevere væk, ved at ligne en traditionel skole, som så mange af eleverne har en
dårlig oplevelse af.

Facadematerialer afspejler områdets karakter. På
Godsbanen i Aarhus er det ensbetydende med et
post-industrielt container inspireret materialeudtryk - beton, glas, cortenstål med et ”collage-udtryk” og stor grad af transparens.

Når man kigger på de betydende faktorer spænder disse vidt. Det går fra bygningens placering
og indpasning i lokalområdet til organisering af
rum og funktioner samt tydelig kodning, materialer, farver og overflader.
Det har i processen været ret tydeligt, at en
grundlæggende tanke er, at skolen og læringsmiljøet skal udstråle autenticitet og give både elever
og undervisere en identitetsfølelse. Dette tænkes i høj grad, at kunne opnås ved at skabe en
fysisk ramme der er robust, med rumligheder der
lægger op til forskellige undervisningsformer og
anvendelsesmuligheder - og ikke mindst forskellige muligheder for væren.
Arkitekturen skal levere den fysiske ramme, hvori
det er muligt at være i verden på mange måder.
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Byggeriets udseende disponeres med vægt på et
varieret og indbydende facadeudtryk, der tydeligt afspejler husets indre liv og funktioner. Bag
den tunge base i stueplan forventes de stærkt
programmerede værkstedsfunktioner såsom
Industri, samt Mad og Ernæring at ligge. Stueplan
etableres som en delvist transparent facade der
inviterer ind og giver synlighed og direkte indgang til værkstederne. Her etableres mulighed
for butik, udstilling eller café til interaktion med
naboerne.
På skolens tage etableres aktive udearealer, der
kan bruges til ude-læring, bevægelse og pause.
Bygningen skal disponeres som en enkelt ramme
med tydelig flow og zonering. Det skal være nemt
at orientere sig når man kommer til skolen og
det skal være muligt for eleverne at entrere via
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Citat undervisere:
”Vi ønsker os:
God stemning, kvalitets materialer, flotte
gulve, god akustik, rå rum man selv kan
indrette, god luft/ventilation, dagslys/høje
vinduer, gennemsigtighed, behagelig belysning, stole med ”kasse” omkring, elevskabe”

Inspiration materialeoverflader (beton, træ, cortenstål)
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Citat Asger bc Lys:
Menneskets ideelle lys er ujævnt og varieret som lyset på en solskinsdag. Synets
vigtigste hjælpemiddel er nemlig forskellen mellem lys og skygge. Vi skal have
lys for at kunne se, men vi skal have lys
og skygge for at kunne se former tydeligt
og bedømme afstande. Når lyset i et rum
er ensartet, udviskes skyggerne, og det
bliver derfor sværere at se, og så er det
lige meget, hvor meget lys der er.

DET ÆSTETISKE UNDERVISNINGSMILJØ

Arkitektur og materialitet

Interiør
Den fysiske ramme skal kunne understøtte det
pædagogiske og sociale arbejde som den 3.
pædagog, forstået på den måde at rummet bliver
en hjælp og ikke en hindring.
Rum skal understøtte mange forskellige læringssituationer til større eller mindre grupper af
mennesker; produktion/projekt, samling, formidling, vejledning, samtale, fordybelse, bevægelse
og socialt samvær og uformel hygge. Rum kodes
med en tydelighed, så indretning og wayfinding
nudger til den korrekte brug af bygning og rum.
Materialer skal være robuste og ærlige men
samtidig imødekommende, dette kunne fx gøres
ved at arbejde med kontraster mellem ”hårde” og
”bløde” samt ”kolde” og ”varme” materialer. Valget af materialerne skal understøtte funktionerne
fx kan værksteder have rå betonvægge mens
siddenicher og vandhuller er beklædt med bløde
eller varme materialer som tekstil og træ.
Der arbejdes bevidst med transparens som fx
glaspartier og visuelle forbindelser mellem zoner
og rum, således at det giver overblik og tryghed
uden at overdrive de visuelle forstyrrelser.
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Citat Henning Larsen Architects:
”På Frederiksbjerg Skole har vi arbejdet
med en bevidst brug af fokuseret kunstlys
i klasselokalerne. Vores forskning viser, at
man rent faktisk kan sænke støjniveauet
i klasselokalerne ved at bruge fokuserede
lyskilder som pendellamper.”

Akustisk regulering og belysning er endnu to elementer i interiøret, som har en enorm betydning
for oplevelse af komfort. Der bør til målgruppen
arbejdes med skærpede krav til lyd og akustik,
ligesom der bør arbejdes med varieret belysning.
En varieret belysning er vigtig for komforten,
forskning tyder endda på at fokuseret belysning
som en pendel over et bord sænker støjniveauet.
Farver kan med fordel anvendes i et begrænset
omfang og med fokus på at skabe ro og koncentration. Farver i dusede natur nuancer vil give
en flot palette sammen med materialer i træ og
beton.
Der er et stort behov for at indrette FGU bygningerne fleksibelt, dette kalder på en bevidst brug at
materialerne og synlige installationer. En tilgang
kunne være at bygge modulbaseret med dæk
og søjlesystemer og kun få tunge vægge som
fx massiv træ eller beton, og lette vægge samt
aptering i vægge der let kan bygges om, fjernes
eller flyttes. Synlige installationer kan være en
stor fordel i fleksible bygningsdeledele.
Der arbejdes i programmeringen med stærkt,
mindre og generisk programmerede værksteder,
som en angivelse af graden af fleksibilitet. På

samme måde kan alle husets øvrige arealer med
fordel kategoriseres i fleksible kontra permanente arealer, således at fleksibiliteten indbygges i
relevante områder af bygningen.

Aptering og indretning som eget-arbejde
Det store behov for fleksibilitet og mulighed for
at ændre funktionerne i bygningen løbende , samt
ønsket om at brugerne selv kan kode og indrette
læringsmiljøerne, kalder på, at vi i første omgang
bygger et meget råt hus og derefter arbejder med
brugerne om aptering, kodning og møblering.
Der har i produktionsskole regi været tradition
for, at man selv har produceret siddemøbler, akustikregulerende paneler, rumdelere og lignende
aptering. På denne måde opnår brugere et stort
ejerskab til lokalerne, og lokalerne kan blive lige
som de gerne vil have det.
Der er naturligvis en risiko for at det bliver meget
håndholdt eller uæstetisk, så det er vigtigt at
rammesætte dette arbejde, afsætte timer og
midler til det, og evt. allokere både rådgiver timer
til at assistere brugerne samt udnævne et par
medarbejdere med flair for indretning til ”rumpiloter”.
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Læsevejledning
Værdiprogrammet er opbygget i 3 dele:

Værdiprogram - Del 3 Værdiprogrammets tilblivelse

Værdiprogram - Del 1 Præmisser
Værdiprogram - Del 2 Funktionsprogram
Værdiprogram - Del 3 Værdiprogrammets tilblivelse

Afsnittet redegør i korte træk for processen frem
mod og organisationen bag værdiprogrammets
tilblivelse.

Det er muligt at bruge værdiprogrammet som et
opslagsværk, hvis man er interesseret i at dykke
ned i de enkelte præmisser, der er stillet op, eller
lade sig inspirere af de løsninger der er besluttet
at arbejde videre med i processen frem imod
realiseringen af en ny skole til FGU Aarhus.
Opmærksomheden henledes på, at der er en række afsnit, der er generiske og vil være retvisende
for alle FGU’er på landsplan, såsom afsnit om
lovgivning og målgruppe, hvorimod andre afsnit
er specifikke for FGU Aarhus, såsom visioner og
pædagogiske pejlemærker.
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4. Formål:

Stiller krav til......

SÅ

Har vi tiltro til, at den langsigtede effekt vil bidrage til målet om at
50% flere af FGU eleverne kommer videre i uddannelse eller job i
2030.

3. Mål:

FGU-Skolen
Organisering
Funktion
Arkitektur
Æstetik

”Vision og værdier”
Det vi skal med FGU Aarhus
Det vi vil med FGU Aarhus

Hvis frafaldet af elever mindskes med 30% og udskrivningen af
elever fra FGU Aarhus til fortsat uddannelse eller job på kort sigt
dermed øges med 15%
HVIS
2. Resultat:
SÅ

Øges muligheden for at udøve god praksislæring, da både lærere og
elever trives i de nye fysiske rammer

1. Handling:

HVIS

Vi får et nyt gennemtænkt design af vores nye fysiske rammer

Skal kunne indfri......

Figur: ITERATIV PROCES, af Jonas Sprogøe Cand.mag, P.hd., ffp
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SÅ

Figur: Forandringsteori, af Up Front Europe Lotte Jensen

HVIS

VÆRDIPROGRAMMETS TILBLIVELSE

Iterativ proces

Iterativ proces

Se figur på modstående side.

Værdiprogrammet er udviklet gennem et iterativt
procesforløb og en vekslen mellem at arbejde
med:

Forandringsteori

1. Vision, kerneopgave og værdier samt lovgiv-

ning, pædagogik og didaktik – det vi vil og det
vi skal med FGU på den ene side – der stiller
krav til de fysiske miljøer

2. De fysiske miljøer i en ny skole, funktioner,

arkitektur og æstetik på den anden side – der
dels skal kunne indfri kravene, dels stiller nye
spørgsmål til pædagogik og didaktik

Dvs. når vi arbejder med løsningerne, afføder det
ofte nye spørgsmål til kerneopgaven. Med den
iterative proces er det muligt at blive klogere på
kerneopgaven gennem spørgsmål affødt i programmeringen af det nye byggeri.
Det er tanken at den iterative proces løber igennem hele projektforløbet frem imod ibrugtagning,
beslutninger holdes åbent så længe som muligt,
således at ulemperne ved projektparadokset
minimeres og beslutninger træffes på så oplyst
et grundlag som muligt.
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I projektet har vi arbejdet ud fra en forandringsteori - se figur på modstående side.
Succeskriteriet for projektet er at lykkes med
FGU-skolens overordnede mission - at få flere
unge videre i ungdomsuddannelse og beskæftigelse. Hvordan gør vi det?
Forandringsteorien baseres på en tanke om, at
der er en sammenhæng mellem hhv. tilstedeværelse og trivsel, praksislæring og fysiske rammer
der understøtter målgruppen.
For at understøtte og dokumentere den ønskede
årsags-virkningssammenhæng er der foretaget
en række kvantitative og kvalitative målinger med
udgangspunkt i et sæt opstillede indikatorer.
Se afsnit om Baselinemåling.
Værdiprogrammet opsummerer en del af den
viden der foreløbigt er produceret i processen, og
fortsætter frem imod en egentlig formgivning og
etablering af en ny FGU-skole på Godsbanen.
Om missionen er lykkedes vil vi først kunne vide
efter ibrugtagning og endelig evaluering i år

Værdibyg om projektparadokset:
Når projektet starter, ved man meget lidt om
projektet, men paradoksalt nok er det netop
her, at de vigtigste beslutninger skal tages.
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Proces med parallelle spor

2026-27.

sen omkring udviklingen af værdiprogrammet.

Procesplan

Processen for værdiprogrammet har været organiseret i fem interagerende spor:

Med henblik på at optimere designet af Danmarks første nybyggede FGU læringsfacilitet har
skolen gennemført et ambitiøst forprojekt, for at
kvalificere både programudviklingen og evalueringen af byggeriet. Dette er blandt andet gjort
ved at inddrage brugere og interessenter, samt
trække på best practice og eksisterende viden
om læringsmiljøer tilpasset målgruppen.
Vi har koblet pædagogisk fagekspertise inden for
praksislæring og FGU-pædagogik med arkitekternes faglighed indenfor design, funktion og æstetik. Programmet bygger som udgangspunkt på
inputs fra lærere, ledere og elever indhentet via
workshops og feltstudier, der sættes i perspektiv
vha. yderligere inputs fra bl.a. Advisory Board
og FGU netværk. Input er løbende bearbejdet
og konkretiseret vha. funktionsdiagrammer og
valideret med brugere og ledelse. Outputtet er en
række funktionsdiagrammer der er målrettet den
særlige FGU-pædagogik og - didaktik.
Det har været en uhyre kompleks proces, hvor der
er høstet sideløbende fra alle spor ind i proces-
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Bygningsudviklingsspor
Der har til formål at høste viden fra alle de andre
spor ind i værdiprogram for FGU Aarhus og senere ind i udbudsmateriale vedr. ny FGU-skole på
Godsbanen.

Pædagogisk spor
Sideløbende med bygningsudviklingssporet, er
der kørt et pædagogisk spor med fokus på den
særlige FGU-pædagogik.

Medarbejderspor
Har givet indsigt i brugernes hverdag, udfordringer og potentialer. Brugerne ude på skolerne
har været genstand for spørgeskemaer, dialoger
og interviews, og der er etableret mockups og
prøvehandlinger som en del af deres pædagogiske praksis. Der har været afholdt månedlige
udvalgsmøder med et sammenbragt pædago-

gisk- og byggeudvalg, med medlemmer på tværs
af skolernes adresser og faggrupper.

Evalueringsspor
Baselinemåling med elever og medarbejdere herunder interviews og spørgeskemaundersøgelser.

Inspirationsspor
Inspirations sporet har til formål at hæve sig op
over projektet og at sikre det brede perspektiv.
Der har været afholdt to møder med Advisory
Board i 2021, som har givet et godt udbytte.
FGU Aarhus har desuden taget initiativ til at
starte et landsdækkende FGU netværk, og der er
afholdt to møder i løbet af 2021, med deltagelse
fra minimum ni forskellige FGU skoler fra hele
Danmark.
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Besluttende
Formidlende
Inspirerende
FGU Aarhus

Advisory Board

Formidlende

Kristian Würtz - Rådmand for Sociale forhold og
Beskæftigelse, Aarhus Kommune
Lene Tanggaard - Rektor Designskolen Kolding
Niels Vad Sørensen - Tidl. Stadsdirektør Aarhus Kommune
Laura Uggla - Professionel bestyrelsesmedlem
Torben Nielsen - Rektor Arkitektskolen Aarhus
Sidse Grangaard - Seniorforsker Institut for
Byggeri, By og Miljø på AAU
Esben Kullberg - Bestyrelsesformand FGU-Aarhus

FGU Danmark
Foreningen til fremme af
praksislæring

Bestyrelse
Forretningsudvalg

FGU Aarhus

Pædagogisk konsulent

Bygherre / Projektledelse

Undervisningsministeriet
Inger Veng Rasmussen

Direktør og projektleder Claus
Bentsen
Leder Ulla Krogager
Ass. projektleder
Lotte Jensen

Bygherrerådgiver team

Bygningsudvalg
Pædagogisk udvalg

Netværk for skolebyggeri
bygherreforeningen m.fl.

FGU Skejby

/ Kompetenceudvikling
Foreningen til fremme af praksislæring Jonas Sprogøe

FGU Midt

Evalueringsekspert

/Evalueringsdesign
Carlberg
Nicolai Carlberg / Emma Nielsen

FGU Egå

Inspirerende
Projektorganisation

Elever, medarbejdere
og skoleledelse

Elever, medarbejdere
og skoleledelse

Elever, medarbejdere
og skoleledelse

FAGTEMA
OMSORG & SUNDHED

FAGTEMA
BYG,BOLIG & ANLÆG

FAGTEMA
MILJØ & GENBRUG
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Inspirerende

Elever, medarbejdere
og skoleledelse
FAGTEMA
KOMMUNIKATION

Elever, medarbejdere
og skoleledelse

Elever, medarbejdere
og skoleledelse

Elever, medarbejdere
og skoleledelse

FAGTEMA
MUSIK & KUNST

FAGTEMA
MAD & ERNÆRING

FAGTEMA
TURISME & KULTUR

Et udpluk af fagtemaer. De relevante
fagtemaer for byggeriet på Godsbanen
udvælges senere
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/Didaktisk design, udbud mm
Pluskontoret Arkitekter
Britta Hjuler / Mette Stavad
Etos Rådgivende Ingeniørerer
Lars Frost Larsen

Pædagogisk Ekspert

medarbejdere

Forankrende

Rådgivende

Forankrende

VÆRDIPROGRAMMETS TILBLIVELSE

Organisationen bag Værdiprogrammet

Projektorganisation
Organisationen bag værdiprogrammet er
illustreret ved en cirkel, idét alle aktører har
leveret vigtige input ind i projektet i en iterativ
proces, om de så er inspirerende, forankrende,
formidlende, rådgivende eller besluttende.
Bygherrens organisation består af bestyrelsen
for FGU, samt direktør og projektledelse. FGU
er en selvejende institution der refererer til
Undervisningsministeriet.
Centralt under bygherrens projektledelse, har
Pædagogisk- og Bygningsudvalg deltaget aktivt
gennem hele processen, med repræsentanter fra
alle tre skoler samt alle tre spor.
Den brede medarbejderkreds er involveret to
gange i perioden, se procesplan, samt løbende
informeret af ledelse og repræsentanter fra
udvalgene. Desuden har alle medarbejdere
og elever haft mulighed for at deltage i
spørgeskemaundersøgelse.

Pluskontoret Arkitekter er arkitektfaglig

bygherrerådgiver, og har sammen med bygherren
drevet processen samt udviklet og skrevet
værdiprogrammet.
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Foreningen til fremme af praksislæring (FFP)

har bidraget med ekspertise i området læring og
didaktik samt specialviden om FGU-uddannelsen.
FFP har i samarbejde med Pluskontoret
arkitekter faciliteret processen og har med afsæt
i brugerinvolveringen bidraget til formulering
af de pædagogiske pejlemærker. Pejlemærker
der understøtter lovgivningen for FGU og som
specifikt peger ind i visionen for FGU Aarhus.

Up Front Europe har bidraget med

projektledelse samt fondsansøgninger
og sparring i arbejdet med rammen for
værdiprogrammet.

Rådgivningsvirksomheden Carlberg har

været tilknyttet projektet som ekstern konsulent
og har udarbejdet en baseline rapport.
Primært har baselinerapporten det formål
at rammesætte og gennemføre en samlet
evaluering af byggeriets sociale og pædagogiske
effekt. I både før- og eftermålingen fungerer
den sociale effektprisme som pejlemærke
for udarbejdelse af evalueringerne. Baseline
rapportens foreløbige hovedkonklusioner er
understøttende materiale i forhold til udvikling af
nærværende værdiprogram for FGU Aarhus.

Advisory Boardets medlemmer er personer
med stor erfaring og en bred indsigt i både
udvikling, byggeri, ledelse og fundraising:

• Kristian Würtz - Daværende Rådmand for
•
•
•
•
•
•

Sociale forhold og Beskæftigelse, Aarhus
Kommune
Lene Tanggaard - Rektor Designskolen Kolding
Niels Vad Sørensen - Tidl. Stadsdirektør
Aarhus Kommune
Laura Uggla - Professionel bestyrelsesmedlem
Torben Nielsen - Rektor Arkitektskolen Aarhus
Sidse Grangaard - Seniorforsker Institut for
Byggeri, By og Miljø på AAU
Esben Kullberg - Bestyrelsesformand FGU
Aarhus

CV’er
Se CV’er for de involverede parter på
efterfølgende sider.
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Bygherrerådgiver

CV - Britta Hjuler

CV - Britta Hjuler
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Pluskontoret Arkitekter A/S
Klostergade 32 / 1. sal
8000 Aarhus C
bh@pluskontoret.dk
www.pluskontoret.dk
Frederiksbjerg Skole, Aarhus Kommune

UDDANNELSE:

KURSER / NETVÆRK / CENSOR:

Byggeøkonom, Danske Byggeøkonomer 2016-2017
Arkitektskolen i Aarhus, bygningskunst, afgang januar, 1997-2001
Kunstakademiet i Jerusalem, 1. del arkitektstudiet 1995-97
Sct. Knuds Gymnasium, Odense, studentereksamen, 1990
Medlem af Det fælles censorkorps for de videregående kunstneriske uddannelser 2018Medlem af Netværk for skolebyggeri, Bygherreforeningen 2018Fremtidens skolebyggeri konferencedeltagelse / taler 2016-2019
Bæredygtighedskonsulent Byggecentrum 2016
Efteruddannelse Akademisk arkitektforening 2001-2013;
professionaliseringskurser, procesleder, brugerinddragelse, legepladsprojektering, miljørigtig projektering, funktionsbaserede brandkrav,
tilgængelighed, nye energiregler, akustik, fremtidens skole og Campus,
indretning af lærerarbejdspladser mm.

ANSÆTTELSER:

Pluskontoret A/S, Arkitekter MAA, maj 2001- og partner fra 2020-

KOMPETENCER:

Projektleder, bygherrerådgiver, sagsarkitekt og proceskonsulent.

UDVALGTE PROJEKTER:

STENDERUP SKOLE, HEDENSTED KOMMUNE (2019-2021)
Ombygning og renovering af Stenderup skole, herunder etablereing af nye
lokaler til håndværk & design, pædagogisk læringscenter, SFO, fælles og
grupperum. Generel renovering af overflader og installationer. Ventilation.
12 mio. kr. i håndværkerudgifter.
- Projekt- og procesleder samt sagsarkitekt. Totalrådgivning.

Langenæs Børneby, Aarhus Kommune

NYDAMSKOLEN, SØNDERBORG KOMMUNE (2014-2017)
Tilbygning af afsnit til indskoling og mellemtrin på Nydamskolen i
Sønderborg. 2500 m2, 40 mio. kr. Vundet i totalrådgiverudbud. Indviet 2017.
- Projektleder og sagsarkitekt, brugerproces, projektering, udbud

Nydamskolen, Sønderborg Kommune
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RUNDHØJSKOLEN OG RUNDHØJ ALLÉ 83, AARHUS KOMMUNE (2014-2017)
Etablering af faciliteter til SFO og klub på Rundhøjskolen samt indretning af
daginstitution i tidligere fritidshjem. Samlet 9,4 mio. kr.
- Projektleder og sagsarkitekt, brugerproces, projektering og udbud
LANGENÆS BØRNEUNIVERS, AARHUS KOMMUNE (2013-2017)
Etablering af 0-10 års dagtilbuds- og indskolingsafdeling på Langenæs.
Vundet i totalrådgivertilbud under rammeaftale. 2.700 m², 46 mio. kr.
- Procesleder, ansvarlig for udarbejdelse af byggeprogram og inventarudbud

Frederiksbjerg Skole brugerproces, Aarhus Kommune

FREDERIKSBJERG SKOLE, AARHUS KOMMUNE (2011-2016)
Bygherrerådgivning på ny 3-4 sporet midtbyskole på Frederiksbjerg.
Anlægssum 350 mio. kr. Brugerinddragende workshops, udarbejdelse
af byggeprogram, herunder udvikling af læringsmiljøer og lærerforberedelsesmiljøer, tilrettelæggelse af bedømmelsesproces samt
opfølgning/tilretning af projekt sammen med brugere og totalentreprenør i
projekterings og udførselsfase. Udarbejdelse af inventarudbud. Kontinuerlig
brugerproces gennem alle faser. Fagtilsyn under udførelsen.
- Procesleder og arkitektfaglig bygherrerådgivning.
AARHUS NY PRODUKTIONSSKOLE (2013-2016)
Bygherrerådgivning ifm. opførelse af ny Produktionsskole/FGU på
Godsbanearealet i Aarhus. 3-6.000 m2, 60 mio. kr. Assistance vedr. valg
af byggegrund, rådgivning vedr. proces, tid, økonomi, etapedeling og
kapacitet. Udarbejdelse af lokalplan og udarbejdelse af byggeprogram.
- Lead bygherrerådgiver og procesleder

ERLEV SKOLE, HADERSLEV KOMMUNE (2016-2020)
Bygherrerådgivning ifm. byggeri af ny skole 0.-6. klasse, herunder brugerproces, programmering af arealer og byggefelt, udbudsbeskrivelser funktion
og arkitektur. Procesrådgiver under inventarindkøb. 5.900 m2 130 mio. kr.
- Brugerproces, arkitektfaglig bygherrerådgivning, inventarrådgivning
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STRANDSKOLEN, AARHUS KOMMUNE (2015-2017)
Brugerproces og udarbejdelse af helhedsplan for skolen. Etablering af
klubfacilitet på skolen samt personalefaciliteter og fællesadministration.
Projektet etableres indenfor eksisterende arealer og indebærer ombygning
og renovering af overflader, etablering af ventilation og akustisk regulering
i ca 2000 m². Fast inventar og indbyggede siddemøbler. 6mio. Indviet 2016.
- Sagsarkitekt, proces- og projektleder.
GRINDSTED SKOLE, AALBORG KOMMUNE (2015-2017)
Udvidelse af bevaringsværdig landsbyskole med fleksible og nyskabende
undervisnings- og faglokaler i totalrådgivning. Udarbejdes efter DGNBprincipperne. Anderledes læringsmiljøer. 17mio. Indviet 2017.
- Projektleder TR og sagsarkitekt. Brugerproces, projektering og udbud

BØRNE- OG UNGEBYGGERI I NYE, AARHUS KOMMUNE (2018-2023)
Bygherrerådgivning ifm. etablering af ny 4-sporet skole, dagtilbud, fritidsog ungdomstilbud samt bevægelses- og idrætfaciliteter i bydelen Nye i
Aarhus. Ca. 13.800 m2, 270 mio. kr.
- Procesleder og arkitektfaglig bygherrerådgiver fra start til færdigt byggeri

Grindsted skole, Aalborg

UDVIKLINGSPLAN OG FAGHUS, LILLESKOLEN ODENSE (2018-2019)
Arkitektrådgivning for lilleskolen Odense ifm. videreudvikling af skolens
faciliteter til fremtiden. Skitsering og projektering af faghus med håndværk
& design samt naturfagslokale, udbud i totalentreprise.
- Brugerproces, arkitektfaglig bygherrerådgivning, skitsering, projektering
HELHEDSPLAN ÅSKOLEN HØRNING, HØRNING FRISKOLE (2017-2018)
Indledende arkitektrådgivning ifm. udviklingen af en Helhedsplan for en
nyopstartet friskole i forbindelse med efterskolen Ådalen i Hørning.
- Brugerproces, arkitektfaglig tidlig-fase rådgivning

Britta har stor spændvidde fra procesledelse i de indledende faser, herunder
som projektleder, bygherrerådgiver og proceskonsulent, til skitserende og
projekterende arkitekt på større byggesager. Det primære virkefelt ligger
indenfor kultur, institutions- og læringsbyggerier, hvor Britta lægger stor
vægt på det arkitektonisk funktionelle, brugernes behov i dagligdagen, det
pædagogiske liv samt lærings- og arbejdsmiljøer.
Britta har stor erfaring indenfor arbejdet med inddragelse af brugere,
både i daginstitutioner, på skoler og uddannelsesinstitutioner, i kommunale
forvaltninger samt hele landsbysamfund. Har tilrettelagt og gennemført
brugerprocesser i form af studieture, workshops samt landsbymøder, med
det formål at inddrage den involverede bruger/borger frem mod det bredt
funderede program, der kan danne grundlag for en videre proces. Ligeledes
opfølgning og guidning af bygherre og brugerne videre gennem byggeriets
faser og de tilpasningsmuligheder, der er undervejs gennem projekteringen
frem mod det velfungerende og velfunderede bygningsværk.
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FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE, FGU AARHUS (2018 -)
Bygherrerådgivning vedr. organisationens samlede bygningsportefølje,
herunder brugerinddragelse, bygningsstrategi, indretning i eksisterende
lejemål, samt udbuds- og procesrådgivning vedr. nybygning på Godsbanen.
- Bygherrerådgivning, brugerproces, udbudsrådgivning, lokalplanlægning

Britta Hjuler / 1970
Partner, Arkitekt MAA, Byggeøkonom

Strandskolen, Aarhus Kommune

DYBKÆR SPECIALSKOLE, SILKEBORG KOMMUNE (2013-2015)
Udvidelse af Specialskole. Etablering af bevægelsesfaciliteter, faglokaler
samt basislokaler til ungdomsafdeling og autistklasse. Etablering af
personalefaciliteter.Vundet i totalrådgivertilbud under SKI-aftale. 34 mio.
- Projektleder og skitserende arkitekt

CV - Mette Stavad
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Pluskontoret A/S arkitekter MAA
Klostergade 32 / 1. sal
8000 Aarhus C

ny aarhus produktionsskole. Bygherrerådgivning, projektudvikling og
programmering af en ny skole til Aarhus Produktionsskole.
Projektleder

ms@pluskontoret.dk
www.pluskontoret.dk
Aarhus Tekniske Gymnasium

uddannelse:

Systemisk Coach, 2016
Strategisk Ledelse, 2010
Ledelse af Kreative Videns Virksomheder, 2008-2009
Byggeøkonom MDB, 2005
Arkitektskolen i Aarhus, bygningskunst,1984–1992
Frederikshavn Gymnasium, Studentereksamen, 1981

kompetencer:

Arkitektskolen i Aarhus, ekstern censor, 1999Aarhus tekniske Skole, ekstern censor, 2005Arkitektskolen i Aarhus, timelærer, 1996 – 1998
Pluskontoret A/S arkitekter MAA opstartes - medejer fra start, 1993–
Form Danmark, ansat arkitekt, 1992
Friis & Moltke, studiepraktik, 1987

University College Lillebælt

Mette arbejder som projektleder, skitserende arkitekt og bygherrerådgiver.
Arbejder med helhedsplanlægning og skitsering af lærings- og børnemiljøer
både i den offentlige og i den private sektor.

udvalGte proJekter:

Nydamskolen

de ønskede tilstande, Hjørring Kommune. Bygherrerådgivning,
brugerproces strategisk analyse og beslutningsgrundlag for strategi til børn
og ungemiljøer i Hjørring Kommune.
Projektleder

tumleBillen, Nyborg Kommune. Analyse af løsningsmuligheder og
skitseforslag til mulig ombygning eller nybygning af daginstitution. Desuden
økonomisk overslag som grundlag for politisk beslutning. Brugerinddragende
proces.
Projektleder, sagsarkitekt
Skagen Skole
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aarhus produktions skole. Renovering af eksisterende bygningsmæssige forhold. Opgradering af de lokalemæssige forhold til ny
undervisningspraksis.
Programmering, projektleder, bygherrerådgivning
sæByGårdskolen, Frederikshavn Kommune. Etapedelt helhedsplan samt
skitsering, projektering og udbud på etape 1 og etape 2. Ombygning af
eksisterende forhold til overbygningsmiljø, facaderenovering, ny SFO og
indskolingsfløj i energiklasse 1.
Sagsarkitekt, arkitektrådgivning

nydamskolen sønderBorG, Sønderborg Kommune. Tilbygning af nyt
afsnit på 2500 m2 med tidssvarende faciliteter til indskoling og mellemtrin
i totalrådgivning. 1. etape af en total nybygning af skolen.
Projektleder, arkitektrådgivning
dyBkær specialskole, Silkeborg Kommune. Udvidelse af specialskole,
herunder etablering af bevægelseslokaler, samt basislokaler til
ungdomsafdeling og autistklasse. Desuden etablering af personalefaciliteter
jf. den nye folkeskolelov. Vundet i totalrådgivertilbud under SKIrammeaftale.
Partneransvarlig

campus frederikshavn, Frederikshavn Kommune. Etapedelt helhedsplan
for ombygning af tidligere folkeskole samt skitsering af etape 1 (etablering
af 10-klasse center), økonomi og rapport til politisk godkendelse.
Projektleder, arkitektrådgivning
hadBJerG skole, Favrskov Kommune. Helhedsplan til politisk godkendelse
og efterfølgende totalrådgivning ifm. ombygning af gymnastiksal og
klassefløj til tidssvarende klasserum og faglokaler i to planer.
Sagsarkitekt, totalrådgivning

Byen for livet, OK-Fonden og Odense Kommune. Udarbejdelse af
værdiprogram for ny demensbydel til 200-300 beboere med demens i
Odense på baggrund af bruger- og interessentinddragelse.
Arkitektrådgivning, brugerproces

Grindsted skole, Aalborg Kommune. Om- og tilbygning af nyt afsnit på
ca. 750 m2 med fleksible undervisnings- og faglokaler i totalrådgivning.
Partneransvarlig

skaGen skole, Frederikshavn Kommune. Skolesammenlægning, etapedelt
helhedsplan, beslutningsgrundlag til politisk godkendelse, opførelse af
etape 1 og 2 i totalrådgivning - ombygning af mediatek og faglokaler,
tilbygning af kantine og musiklokale.
Projektleder, arkitektrådgivning
aarhus tekniske Gymnasium, AARHUS TECH. Bygherrerådgivning
i forbindelse med udvidelse af Aarhus Tekniske Gymnasium (HTX) og ny
Frisørskole. Afholdelse af brugerseminarer og styregruppemøder samt
udarbejdelse af byggeprogram.
Projektleder, arkitektrådgivning

Mette er medstifter og partner i Pluskontoret arkitekter.

Udfører bygherrerådgivning tilpasset det enkelte projekt, herunder
også tilrettelægning af brugerinvolverede forløb. Har særligt fokus på
udviklingsplaner og strategier for lærings- og skolebyggeri.

campus halmstadGade oG campus hasselaGer, AARHUS TECH.
Helhedsplaner for de to campusområder for etablering af lærerforberedelse
og studiesociale funktioner samt implementering af ungeuddannelser i
relation til overordnede campus-strategier.
Projektleder
university colleGe lilleBælt (ucl), Odense. Etapedelt helhedsplan
for etablering af ny campus, om- og tilbygning af undervisningsfaciliteter.
Lokalplansarbejde, brugerinddragende forløb samt udarbejdelse af
dispositionsforslag. 30.000 m2 ombyg og ca. 5.000 m2 nybyg.
Projektleder arkitektrådgivning

Efteruddannelse Akademisk arkitektforening, 1992-2010;
professionaliseringskurser, procesleder, brugerinddragelse,
legepladsprojektering, miljørigtig projektering, funktionsbaserede
brandkrav, tilgængelighed, nye energiregler, akustik mm.
ansættelser:
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daGinstitutioner i nyBorG, Nyborg Kommune. Analyse og helhedsplan
for udvikling af Nyborg Kommunes 15 daginstitutioner. Besigtigelse,
brugermøder, udvikling af idéforslag samt økonomisk overslag til
præsentation for politisk udvalg.
Projektleder

Mette Stavad Nielsen / 1962
Partner, Arkitekt MAA, Byggeøkonom MDB

Bygherrerådgiver

CV - Mette Stavad

Sæbygårdskolen

udviklinGsplaner for 13 skoler, Norddjurs Kommune.
Sammenfattende helhedsplan for Norddjurs Kommunes strategi
på skoleområdet indeholdende Kick Off, arbejdsgruppemøder,
styregruppemøder, tid og budgetter samt udviklingsplaner.
Sagsarkitekt, arkitektrådgivning
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Bygherrerådgiver

CV - Anne Tornvig Jensen

CV - Anne Tornvig Jensen
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Anne Tornvig Jensen / 1972
Arkitekt MAA
Pluskontoret Arkitekter A/S
Klostergade 32 / 1. sal
8000 Aarhus C

BAVNEHØJ BØRNEHAVE, FAVRSKOV KOMMUNE (2020-2021)
Tilbygning af vuggestueafsnit. Totalrådgivning. I regi af Norconsult-KAAI.
- Sagsaritekt, disponering

ato@pluskontoret.dk
www.pluskontoret.dk
Nordre Skole, Viborg Kommune (Norconsult)

UDDANNELSE:
KURSER:

ANSÆTTELSER:

KOMPETENCER:

Arkitekt cand.arch., Arkitektskolen i Aarhus, 1998
Projektstyring v. Erhvervsakademi Århus, 2010
SolidWorks grunduddannelse, 2010
Kursus i projektledelse “Arkitekten som procesleder”, 2009
Pluskontoret Arkitekter A/S, 2021KAAI - Norconsult, 2014-2021
Science Museerne v. Aarhus Universitet, 2012-2014
Labflex A/S, indretning af laboratorier og tilbudsgivning, 2011
GPP Arkitekter A/S, 2003-2011
LEGO - freelance, 2000-2001
Birch & Svenning A/S, 1998-1999

NORDRE SKOLE, VIBORG KOMMUNE (2019-2020)
Til- og ombygning for etablering af samlet indskolingsafsnit. 540 m2
tilbygning, 13 mio. kr. Totalrådgivning. I regi af Norconsult-KAAI.
- Sagsarkitekt, brugerproces, disponering og projektering
Børnehuset Klepholm, Rebild Kommune (Norconsult)

Anne er læringsspecialist med mange års erfaring i både bygherrerådgivning,
brugerinddragelse, skitsering og projektering. Varetager programmering og
behovsanalyse pba. workshops og kickoff møder. Som ansvarlig på forskelligartede projekter er hun vant til at koordinere opgaver mellem forskellige
parter og formår at fastholde et overblik fra indledende koncept til færdigt
byggeri. Anne er lydhør overfor bygherres og brugeres ønsker og krav og er
i stand til at omsætte disse til et fysisk produkt.

Rosenvænget Skole, Viborg Kommune (Norconsult)

Kjellerup Skole, Silkeborg Kommune (Norconsult)
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Vester Mariendal Skole, Aalborg Kommune (Norconsult)

NY SKOLE PÅ GODSBANEN, FGU AARHUS (2021- IGANGV.)
Bygherrerådgivning. Etablering af ny undervisningsbygning til FGU på
godsbanearealet i Aarhus. Udvikling af værdiprogram, brugerinddragelse
samt udarbejdelse af udbudsmateriale mhp. totalentreprise.
- Ass. arkitektfaglig bygherrerådgiver, brugerinddragelse, byggeprogram
HUSUM SKOLE & TAGENSBO SKOLE, KØBENHAVNS KOMMUNE (2021-)
Etablering af fritidstilbud på to skoler i København ved opførelse af
en nybygget fritidsbase ved Husum Skole samt om- og nybygning af
fritidsfaciliteter på Tagensbo Skole. Samlet ca. 800 m2 nybyg. Arkitektrådgivning i totalentreprise.
- Sagsarkitekt f.o.m. projektforslag, brugerinddragelse

KJELLERUP SKOLE, SILKEBORG KOMMUNE (2018-2020)
Modernisering og udvidelse af Trekløverskolen (ca. 700 elever). 2.000 m2
nybyg, 4.200 m2 renovering, 57 mio. kr. I regi af Norconsult-KAAI.
- Designansvarlig i projekterings- og udførelsesfasen
NY ROSENVÆNGET SKOLE, VIBORG KOMMUNE (2018-2020)
Ny specialskole til 150 elever, lærere og pædagoger. Totalrådgivning. 3.400
m2, 60 mio. kr. I regi af Norconsult-KAAI.
- Sagsarkitekt

Anne er en behagelig person, som er rar at arbejde sammen med. Hun
mestrer både kommunikation, funktionsprogrammering og formgivning.

UDVALGTE PROJEKTER:

ARNBJERG BØRNEHUS, VIBORG KOMMUNE (2019-2021)
Nyt børnehus til 160 børnehave- og vuggestuebørn.Totalrådgivning fra idé
til ibrugtagning. 1.500 m2, 25 mio. kr. I regi af Norconsult-KAAI.
- Sagsarkitekt
NY DAGINSTITUTION I NØRAGER, REBILD KOMMUNE (2021)
Nybyggeri til 72 børn som erstatning for eksist. nedslidt børnehave. 750 m2.
I regi af Norconsult-KAAI.
- Sagsarkitekt, brugerproces, dispositionsforslag

Bygherrerådgivning, projektledelse, arkitektrådgivning, brugerinddragelse

Foruden at fungere som sagsarkitekt og projektleder på tegnestuer har Anne
også arbejdet med konceptudvikling og formidling for Science Museerne i
Aarhus, konceptopgaver for LEGO samt indretning af laboratorier.
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REBILD KULTURSKOLE, REBILD KOMMUNE (2020)
Tilbygning ved højskole med lokaler indrettet til slagtøj, rytmisk sammenspil
og billedkunst. 250 m2. Under udførelse. I regi af Norconsult-KAAI.
- Sagsarkitekt, brugerproces, disponering og projektering

BØRNEHUSET KLEPHOLM, REBILD KOMMUNE (2018-2020)
Nyt børnehus til 120 vuggestue- og børnehavebørn og 30 medarbejdere.
Udviklet i tæt samarbejde med de fremtidige brugere. Totalrådgivning.
1.225 m2, 22 mio. kr. I regi af Norconsult-KAAI.
- Sagsarkitekt
VESTER MARIENDAL SKOLE, AALBORG KOMMUNE (2018-2019)
Nyt specialafsnit til folkeskole med plads til 120 børn med fysiske og psykiske
handicap. 2.400 m2 tilbygning, 42 mio. kr. i TE. I regi af Norconsult-KAAI.
- Designansvarlig i projekterings- og udførelsesfasen
BUSKELUND HALLEN, SILKEBORG KOMMUNE (2019)
Bygherrerådgivning. Kvalificering af idékatelog og udarbejdelse af
dispositionsforslag til udbud i totalentreprise. I regi af Norconsult-KAAI.
- Sagsarkitekt, brugerproces, disponering

UDVALGTE PROJEKTER UDFØRT I TIDLIGERE ANSÆTTELSER:

BØRNEHAVEN TRETOMMERVEJ, AARHUS KOMMUNE (2019)
Om- og tilbygning af børnehave. Totalrådgivning. 660 m2 nybyg, 8 mio. kr.
I regi af Norconsult-KAAI.
- Sagsarkitekt

TUNGELUNDSKOLEN, FAVRSKOV KOMMUNE (2021)
Modernisering og arealoptimering af 2-sporet folkeskole, 375 elever.
Omfattende brugerproces med personale ifm. kvalificering af helhedsplan
og udarbejdelse af dispositionsforslag som grundlag for TE-udbud. 45 mio.
kr. I regi af Norconsult-KAAI.
- Sagsarkitekt, brugerproces, disponering

NØVLING SKOLE, AALBORG KOMMUNE (2016-2017)
Om- og udbygning af folkeskole med ca. 150 elever, der har transformeret
skolen til ét stort læringsunivers. Totalrådgivning. 10 mio. kr. Nomineret til
Årets skolebyggeri 2018. I regi af Norconsult-KAAI.
- Sagsarkitekt

ØRUM SKOLE OG BØRNEHAVE, VIBORG KOMMUNE (2020-2021)
Til- og ombygning af folkeskole samt opførelse af en ny daginstitution på
1.000 m2 for etablering af et samlet børne- og læringsmiljø. Samlet 2.850
m2, 40 mio. kr. Totalrådgivning. Under udførelse. I regi af Norconsult-KAAI.
- Sagsarkitekt, brugerproces, disponering og projektering.

Nøvling Skole, Aalborg Kommune (KAAI)

Nøvling Skole, Aalborg Kommune (KAAI)

DAGINSTITUTIONSOMRÅDET, JAMMERBUGT KOMMUNE
Analyse af bygningsmassen samt udviklingsplan for daginstitu-tionsområdet
i Jammerbugt Kommune. I regi af Norconsult-KAAI.
- Sagsarkitekt

Bygherrerådgiver
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Foreningen til fremme af praksislæring

Kort om Foreningen til fremme af
praksislæring
se mere på www.praksislaering.dk

Fundamentet
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Formålet mv.
Foreningen til fremme af praksislæring har til formål at iværksætte og støtte initiativer, der fremmer praksispædagogik i den form, der har været det pædagogiske fundament for produktionsskolerne. Det kan ske ved
at foreningen støtter projekter mv., og ved at foreningen selv tager initiativ til projekter, politiske initiativer,
undersøgelser og
konferencer osv. Nationalt såvel som internationalt.
Vi arbejder med afsæt i en forståelse af praksislæring, der tager afsæt i en konkret problemstilling og dermed
er uadskillelig fra den praksis , hvori den foregår og i forhold til det problem, som læringen retter sig imod.
Praksislæring er dermed en oplagt læringsform i skoler, på virksomheder, i fritiden, i foreninger mv., hvor
man gerne vil have en tæt kobling mellem dét, der skal læres og dét, der skal laves.
• Optagethed af praksislæring i alle dens afskygninger
• Mesterlære, sidemandsoplæring, kobling mellem teori og praksis arbejdspladslæring, individuel vs.
organisatorisk læring
• Understøtte læring og udvikling på FGU’er og andre steder
• Opsamle og udvikle vores ”samlede” viden om praksislæring
• Udvikling af professionsidentitet og ”sprog” om FGU
• Konkrete samarbejdsprojekter om institutionsudviklingsaftalerne, udviklingsprojekter, evalueringer
etc.
Praksislæring sker i det forpligtende arbejdsfællesskab
Vi lærer når vi er sammen om at opnå et mål, og vi er forpligtede på hinanden.
Praksislæring tager afsæt i en nødvendighed!
Praksislæring er altid koblet op på noget andet end læringen selv; det kan være produktion af varer,
løsningen af konkrete opgaver, udvikling af et koncept eller lignende.
Praksislæring kræver autenticitet!
Praksislæring er ikke ”som om” læring. Det vi lærer, mens vi gør, er ægte. Det skal bruges til noget.
Det skal være løsningsorienteret og det skal skabe værdi for andre end én selv.
Praksislæring kræver aktiv, fysisk handling!
Man kan ikke sove sig til læring. Man skal gøre noget, og det er derigennem at vi lærer og at vi finder
ud af hvad vi har brug for at lære mere om.
Praksislæring er både produktion og identitetsdannelse!
Når vi lærer gennem praksis, løser vi en konkret opgave. Men samtidigt bliver vi bedre og dygtigere til
vores fag. Og vi udvikler os som mennesker i processen.
Praksislæring åbner for forskellige deltagerbaner!
Praksislæring tager afsæt i den enkelte og tilbyder forskellige læringsveje. Vi lærer alle forskelligt og
i forskelligt tempo. Nogle har bru g for at lære noget, andre ikke har. Vi deltager i læreprocesser på
forskellig vis.
Praksislæring er ikke lineær læring!
Praksislæring foregår i spring. Praksislæring kan ikke kontrolleres eller styres ned til mindste detalje.
Praksislæring tilrettelægges og ledes med afsæt i opgavens karakter.
Praksislæring er både mål og middel!
Målet med praksislæring ligger uden for læringen i sig selv, dvs. det er ikke ”bare” at lære at svejse
eller lære et nyt softwarepr ogr am. Læringen af disse ting er midlet til at kunne løse en opgave.
Praksislæring er helhedsorienteret!
For at løse en konkret opgave kan der være behov for forskellige kompetencer, forskellig viden og
forskellige tilgange. Praksislæring er orienteret mod hele opgaven, og ikke kun fragmenter heraf.

[2017-2018]

JONAS SPROGØE

[2016-2017]

Udviklingsprojekt: Kompetenceudvikling til ny digital underviserrolle, medarbejdere og ledelse på UC
Sjælland

chefkonsulent, ekstern lektor, freelance forsker

Udviklingsprojekt. Udvikling af en innovativ, motiverende samarbejdskultur, medarbejdere og ledelse
Høng Gymnasium og HF

Cand. mag. (voksenpædagogik) and Ph.d. (organisatorisk læring)

[2017]

A:

Norvangen 15, 4220 Korsør

[2016]

Udpeget til akkrediteringspanelet ifm. akkreditering af KEA, Københavns Erhvervsakademi

T:

+45 20930787

[2015-2016]

Forsknings- og udviklingsprojekt: Kompetencehub, innovationsprojekt med samtlige

E:

jonas@praksislaering.dk

Forskningsprojekt: Voksenlærerens kompetence og kompetenceudvikling, Nordisk Netværk for
Voksnes Læring under Nordisk Ministerråd

professionshøjskoler og 15+ kommuner, UC Sjælland
[2013-2015]

PRIMÆRE ARBEJDSOMRÅDER/FORSKNINGSOMRÅDER

Forskningsprojekt: VIOL – velfærd, innovation, omsorg og læring, UC Sjælland

[2011-2012]

Primære arbejdsområder kompetenceudvikling og læring, herunder organisatoriske læreprocesser. Senest har jeg

Udviklingsopgave: Kompetencenetværket – sidemandsoplæring, Erhvervsskolen Nordsjælland

[2010]

Udviklingsprojekt: Projekt KLAR (Kompetent læring i regionen) sammen med Selandia CEU

været involveret i forskning og udvikling inden for en lang række offentlige virksomheder, herunder det

Pædagogisk ekspert

CURRICULUM VITAE

socialpædagogiske område i Region Sjælland. Hertil kommer facilitering og ledelse af forandringsprocesser,
ledelsesudvikling og organisatoriske læreprocesser, særligt inden for uddannelsessektoren. Speciale i praksisbaseret
forskning og udvikling – med individuel læring og organisatorisk læring som fokus.

Sprogøe, J. & Sunesen, M. (forthcoming-2021) Kort & godt om: Kompetenceudvikling, Dansk Psykologisk Forlag

UDDANNELSE
[2013]

LAICS: Master in Leadership and Innovation in Complex Systems (module 1), Aarhus Universitet og
Copenhagen Business School

[2009]

Ph.d. i organisatorisk læring, Aarhus Universitet

[2002]

Cand.mag. i voksenpædagogik, Københavns Universitet

[2020-]

Chefkonsulent, Foreningen til Fremme af praksislæring

[2016-]

Ejer og konsulent i Bedre Praksis ApS

morgen, april 2020
og Pædagogik, nr. 116 (2020). 6s.
Andersen, R., Sprogøe, J. & Aagerup, L.C. (2020) Dokumentation og socialpædagogik, in: Kvalitet i social- og
specialpædagogik. Grundbog til pædagoguddannelsen, Dafolo

Ekstern lektor og timelærer, master i voksnes læreprocesser, samt bachelor- og kandidatuddannelsen
Timelærer på Professionshøjskolen Absalon på Diplom i ledelse, diplom i sygepleje, bachelor i leisure
management, administrationsbachelor- og læreruddannelsen

[2013-2020]

Partner og læringsspiludvikler i Brilliant Innovation ApS.
Adjunkt og leder af forskningsprogram på University College Sjælland (nu Professionshøjskolen
Absalon)
Chefkonsulent i ARGO

[2006-2009]

Ph.d.-studerende på DPA/Aarhus Universitet

Sprogøe, J. (2019) Individuel og organisatorisk læring i praksis, In: Skjødt og Jekes (eds). Sygepleje i det nære
sundhedsvæsen. Gads Forlag
Sprogøe, J. & Thrane, I. M. (2018) Bedre Praktikvejledning på en nemmere måde – en brugsbog (for social- og
sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse), FOA
Sprogøe J. (2018) bidrag i Pedersen, K. m.fl. Uddannelse i praksis. Praksis i uddannelse, KEA Kompetence,

[2013-2016]
[2009-2013]

morgen, september 2020

Sprogøe, J. & Thrane. I.M. (2020) Professionel vejleder-elevrelation i sundhedsfaglige erhvervsuddannelser, Kognition

i Uddannelsesvidenskab, Aarhus Universitet.
[2016-2020]

Christensen, Lagermann, L.C, Sprogøe, J. og Sunesen, M. (2020) Det transformative praksisfællesskab, Ledelse i
Sunesen, M., Sprogøe, J., Lagermann, L.C. og Christensen, S. (2020) Ledelse og professionsidentitet i FGU, Ledelse i

ANSÆTTELSESFORHOLD

[2009-]

UDGIVELSER (UDVALGTE)

https://www.eaviden.dk/wp-content/uploads/2017/12/15786_KEA_Uddannelse-i-praksis-digitalpublikation-k1.pdf
Sprogøe, J., Boelsmand, J. & Davidsen, H. (eds.) (2018) At gribe og gøre – innovation og entreprenørskab i
professionshøjskolen, Frydenlund Academic
Sprogøe, J. og Jagd. K. (2016) (red.) Samarbejdsdrevet innovation i uddannelse, Frydenlund Academic
Sprogøe, J. og Pedersen, K. (2015) Sidemandsoplæring i et helhedsperspektiv, Erhvervspsykologi, 13(2)

FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSOPGAVER (UDVALGTE)
[2020]

Udviklingsprojekt: Udvikling og facilitering af aktionslæringsprojekt på FGU Syd- og Vestsjælland

[2020]

Evaluering: Evaluering af projektet Praksisnær Lederudvikling, FGU Østjylland

[2019- ]

Udviklingsprojekt: Udvikling af koncept for Learning Factories, Center for IT-understøttet undervisning

[2017-2018]

Forsknings – og udviklingsprojekt: Dokumentation af socialpædagogisk praksis. I samarbejde med

[2017-2018]

Forsknings- og udviklingsprojekt: Udarbejdelse af praksisbaseret teoriskelet for Randers

Husted, B. og Sprogøe, J. (2010) Læringsformer, Temahæfte i Projekt KLAR, Selandia Forlag
Sprogøe, J. (2008) Skolen set med teoretiske briller, IN: Næstved Fri Skole, Frie børn lærer bedst, Books on Demand,
10s.
Sprogøe, J. (2003) Pædagogik, IN: Pecseli (ed.), Idéhistorie for de pædagogiske fag, København: Gyldendal, 35s.

Professionshøjskolen Absalon
Produktionsskole
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Evalueringsekspert

CV FOR NICOLAI CARLBERG (NC)
170374 (KØBENHAVN)

2009 Medlem af akkrediteringsudvalg for ny international master i Applied Cultural Analysis
ved Københavns og Lund Universiteter
2007-08 Medlem af Tænketanken for infrastruktur og byudvikling i Århus
2006-07 Medlem af regeringens Udvalg for detailhandel og planlægning i forbindelse med
revision af planloven.

PROFESSION
Etnolog og indehaver af rådgivningsvirksomheden Carlberg ApS fra og med 1. januar 2020

PROFIL
NC er specialist i social bæredygtighed og drevet af en interesse for at forstå, hvordan
arkitektur og landskab påvirker menneskers adfærd, aktiviteter, relationer og velbefindende.
Indsigten omsætter NC og hans team i programmer for byområder, bygninger og byrum, med
det formål at skabe inkluderende og levende bymiljøer. Det gælder i den store skala, når
Carlberg arbejder med arkitekturpolitik og planværktøjer som fremmer byernes sociale
bæredygtighed, og det gælder i den lille skala, når Carlberg udvikler og evaluerer
velfærdsarkitektur med fokus på udsatte grupper og inkluderende og universelt design.
UDDANNELSE
Kandidatgrad i Europæisk Etnologi fra Københavns Universitet med supplerende studier fra
Copenhagen Business School, Tromsø Universitet (Norge) og Den Kongelige Veterinære
Landbohøjskole (LIFE).
TIDLIGERE ANSÆTTELSER
2013-2019 Medstiftende partner i carlberg/christensen ApS
2000-2012 Medstiftende partner i Hausenberg ApS
2005-06 Center for Kulturanalyse
2003-04 Københavns Universitet
2001-03 Instituttet for Fremtidsforskning.
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SÆRLIGE HVERV
2020- Medlem af Stadsarkitektens Bypanel, udpeget af Københavns Kommune.
2020 Medlem af følgegruppe for forskningskortlægning af de samfundsøkonomiske effekter af
universelt design. VIVE
2019- Medlem af Odense Kommunes Arkitekturråd, udpeget af Odense Kommune.
2018-2019 Medlem af følgegruppe for forskningskortlægning af sociale effekter af fysiske rum
v. VIVE
2018- Medlem af nordisk forskningsnetværk: Architectual Anthropology ved Aalborg
Universitet.
2014- Medlem af censorkorpset på Roskilde Universitet – By, Plan og Proces
kandidatuddannelse
2013 Jurymedlem i innovationskonkurrencen Innosite – Use Space
2013 Jurymedlem i international arkitektkonkurrence om Oslos havnepromenade
2012 Udvalgt til at repræsentere Danmark ved den 13. internationale arkitekturbiennale i
Venedig
2011 Medlem af jury til udvekslingsprogrammet New Architects DK-UK 2012

VÆRDIPROGRAM DEL 3 2022

UDVALGTE PROJEKTER
• Kombineret formativ og summativ evaluering af Dybbøl Efterskole. Udføres 20202023. For Den A.P. Møllerske Støttefond.
• Efter ibrugtagningsevaluering af udskolingsbygningen kaldet Universet på Katrinedal
Skole. Udført i 2019 for Københavns Kommune.
• Kombineret formativ og summativ evaluering af Bagsværd Observationshjem. Udføres
2019-2023. For Realdania og Den A.P. Møllerske Støttefond.
• Efter ibrugtagningsevaluering af Middelfart Produktionsskole. Udført 2018. For Den
A.P. Møllerske Støttefond.
• Participatorisk evaluering af dagtilbud til psykisk sårbare voksne. Udført 2017-2018.
For den A.P. Møllerske Støttefond.
• Kombineret formativ og summativ evaluering af Sofie Rifbjerg Specialefterskole.
Udføres 2018-2021. For den A.P. Møllerske Støttefond.
• Gennemgang af seks byggerier med fokus på byggeriernes sociale effekter. Publiceret
som rapporten Sociale Mursten. Udført 2017 for Realdania og Den A.P. Møllerske
Støttefond.

UDVALGTE PUBLIKATIONER
• Medforfatter til artiklen En del af noget større m. Søren Møller Christensen i antologien
Kristisk By redigeret af Kristoffer Lindhart Weiss, Arkitektens Forlag 2019
• Sociale Mursten. Rapport udarbejdet for Den A.P. Møllerske Støttefond og Realdania.
2017. ISBN 978-87-970100-1-3
• Fremtidens bosætning og boformer. Kapitel i bogen Fremtidens forstæder, Forlaget
Bogværket, 2013, m. arkitekt Jan Albrechtsen, Tegnestuen Vandkunsten.
• Kulturmiljø - mellem forskning og politisk praksis. Antologi 2004. Nicolai Carlberg og
Søren Møller Christensen red. Museum Tusculanum Forlag, København.
• Cultural Transformation of a Cityscape in Ethnologia Scandinavica 2004, m. Søren
Møller Christensen
UDVALGTE FOREDRAG
• Oplæg på Nohrcons årlige skolekonference om Fremtidens skole og læringsrum. 2020
• Oplæg for DesignCluster Europe om Age friendly Cities, 2020
• Oplæg om Arkitektur og Mennesker på netværksmøde for By- og boligpolitisk Netværk
2019.
• Oplæg om de fysiske rammers betydning for kvalitet i botilbud på KL konferencen
Fremtidens boformer 2019.
• Norske Arkitekters Landsforbund. Oplæg om inkluderende arkitektur på
efteruddannelseskursus for arkitekter.
• Keynote på konference i Haugesund, Norge arrangeret af Rogaland Fylkeskomun og
Bylivssenteret. Titel: Inkluderende Steder.
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PROFESSION

Projektkoordinator ved rådgivningsvirksomheden Carlberg ApS.

Evalueringsekspert

CV FOR EMMA NIELSEN

PROFIL

Emma arbejder med at forstå, hvordan bygninger og fysiske rammer skaber social værdi og kan
være med til at styrke trivsel hos den enkelte og det bredere sociale fællesskab. De seneste år har
hun specialiseret sig i, hvordan arkitektur og design kan understøtte sociale institutioner såsom
væresteder, specialskoler m.m.. Emma har særligt fokus på at inddrage og samarbejde med
borgere, der er særligt sensitive, og oplever udsathed og/eller marginalisering, heriblandt unge
med særlige behov og psykiske sårbarheder; og borgere, der oplever hjemløshed og psykiske og
fysiske problemstillinger m.m.
Tidligere har Emma arbejdet med social bæredygtighed herhjemme og i England, hvor hun har
undersøgt, hvad byfornyelsesprocesser i boligområder og byrum betyder for den sociale
sammenhængskraft og social udsathed i et lokalområde.

UDDANNELSE

Kandidatgrad i Plan, By & Proces og Socialvidenskab ved Roskilde Universitet og Master i Gender,
Media and Culture ved Goldsmiths University of London.

TIDLIGERE ANSÆTTELSER

2017-18 Projektmedarbejder, Lejerbo
2014-17 Researcher ved analysevirksomheden Social Life, London

UDVALGTE PROJEKTER

Bidrag til byggeprogram og baseline-analyse til Sofie Rifbjerg Efterskole. Inddragelse af
elever, medarbejdere og ledelse, således at elevernes såvel som skolens behov aktivt designes ind i
de nye fysiske rammer. Derudover baseline-analyse, der skal bruges til at evaluere det nye
byggeris sociale effekt. Sofie Rifbjerg Efterskole er en specialefterskole for unge med særlige
behov, hvoraf en stor del af skolens elever har autismespektrumforstyrrelser, ADHD m.m. Læs
mere her.

Bidrag til byggeprogram og projektsekretariat for fremtidens væresteder. Samarbejde
mellem Kirkens Korshær, Realdania og Den A.P. Møllerske Støttefond for at udvikle tre nye
væresteder i hhv. Esbjerg, Nykøbing Falster og Holbæk. Fokus har i projektet været på at skabe
målbare sociale effekter gennem nye fysiske rammer. I projektet har vi været med til at udvikle det
tværgående værdiprogram, lokale værdiprogrammer, inddragelse af brugere m.m. Læs mere her.
Efteribrugtagningsanalyse af Middelfart Produktionsskole. Undersøgelse af hvordan skolens
nye fælleshus med spisesal og undervisningslokalers understøtter skolens mål om at være landets
sundeste produktionsskole. Skolen ser sundhed og trivsel for at være en forudsætning for læring.
Ansvarlig for evalueringsdesign, empiriindsamling, analyse og rapportering. Læs mere her.
Efteribrugtagningsanalyse af værestedet Makers Corner, Roskilde. Undersøgelse af, hvordan
byggeriet, der er bygget sammen med et maker space og ungdomsklub, understøtter borgernes
velbefindende og trivsel. Værestedet er et kommunalt tilbud for voksne med psykisk sårbarhed.
Ansvarlig for evalueringsdesign, empiriindsamling, analyse og rapportering. Læs mere her.
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