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REBUS
Målet med denne guideline er at inspirere til at
arbejde med forbedringer af det fysiske miljø i
skoler og børnehaver i samarbejde med de børn
og unge, der går der.

Guidelinen er et resultat af et EU-projekt, hvor
der i Sverige, Norge og Danmark er gennemført
12 pilotprojekter i skoler og børnehaver. Udgangspunktet har været børns og unges idéer til forbedring af de fysiske rammer. Guidelinen er struktureret som en manual med forskellige arbejdsfaser
og med tips til, hvordan man kan arbejde, så det
bliver en god proces og et langsigtet resultat.
Velkommen med på rejsen til et bedre børne –
og skolemiljø!

Rejsen til et bedre børne- og skolemiljø

Den henvender sig først og fremmest til lærere og
børnehavepædagoger, forvaltninger, ledelser og
arkitekter, men forhåbentlig vil børn og unge også
nyde godt af den, da fundamentet for guidelinen
er børns og unges medbestemmelse og deltagelse.
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H

vordan kan børn og unge være med til at forme deres børnehaveog skolemiljø? Hvordan kan alle deltage aktivt? Gennem tre år
har vi i et EU-projekt arbejdet med at udvikle og afprøve svenske, norske og danske erfaringer med børns og unges medindflydelse på
udvikling af de fysiske rammer i børnehaver og skoler. Metoder er blevet
prøvet af, både successer og udfordringer er oplevet. Resultatet er blevet
denne guideline. Guidelinen er krydret med citater af børn, unge og
voksne, som har deltaget i EU-projektet.
EU-projektet fik navnet REBUS – Rejsen til et bedre børne- og skolemiljø, hvor selve rejsen har været det vigtigste. Modellen, som vi har
udviklet undervejs, har vi kaldt REBUS-modellen. Det er en model til
udvikling af bedre fysiske rammer i børnehaver og skoler. Den kan
bruges til små og store projekter, hvor børn og unge skal have medindflydelse på de fysiske rammer. Modellen indeholder fire faser. Den
forbinder det fysiske miljø til de pædagogiske aktiviteter.
Vi har været mange med på rejsen, og med forskellige synsvinkler,
fagområder og tilgange har vi suppleret og udfordret hinanden.
Tak til alle børn og unge, som har været med i REBUS. Uden jeres
medvirken var der ikke blevet nogen pilotprojekter. Jeres engagement
og interesse har bidraget til, at vi kunne skrive denne guideline.

Deltagelse betyder, at man er med, deltager sammen med an-

dre. Man kan hjælpe ved at deltage. Man er ligesom en del af en
gruppe. Man må være med til at bestemme eller i hvert fald sige
sin mening.

Elev, 6. klasse
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Også tak til alle REBUS-partnere, som har været med fra starten i
2010: Børnehaver og skoler har indarbejdet projektet i deres ordinære
virksomhed og prioriteret tid og energi til det. Forvaltere har givet råd
og støtte i bygningsspørgsmål, forsikringsselskaber har bidraget med
tanker om sikkerhed, og sidst men ikke mindst har forskere delt deres
erfaringer og viden. En stor gruppe mennesker har inspireret os og
taget sig tid til mange interessante og uundværlige diskussioner.
Undervejs har Interreg IV A Øresund-Kattegat-Skagerrak støttet vores
arbejde for at opfylde målet: En guideline til børns og unges medvirken i at skabe et bedre børnehave- og skolemiljø.
Det er vores håb, at denne guideline kan give lyst og inspiration til
både større og mindre REBUS-projekter, som kan skabe gavnlige forbedringer i børnehavers og skolers fysiske rammer.
Eva Cassel, leadpartner, Sverige
Mona Rasmussen, projektejer, Norge
Rasmus Challi, projektleder, Danmark
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De
centrale
parter

De centrale parter

R

EBUS – Rejsen til et bedre børne- og skolemiljø er et EU-projekt, som medfinansieres via Interreg IV A Øresund-KattegatSkagerrak af den europæiske regionale udviklingsfond. Projektet har haft til hensigt at binde regionen sammen ved at udarbejde
en fælles metode, på tværs af grænserne, til hvordan børn og unge,
pædagogisk personale, arkitekter, forvaltninger og sammen kan forbedre børnehave- og skolemiljøer.

Et REBUS-projekt kan være en
måde at øge børns og unges

forståelse for det byggede og
planlagte miljø.

Arkitekturpædagog

Formålet har været at arbejde sammen med børn og unge om at øge
deres indflydelse på, hvordan de konkret kan være med til at påvirke
deres fysiske miljø. Rigtig mange parter har været involveret i REBUS,
hvor fem parter har drevet projektet frem og udviklet modellen, mens
12 børnehaver og skoler har involveret sig og bidraget med konkrete
erfaringer. De centrale parter er:

Göteborgs Stads lokalförvaltning
Gøteborgs ejendomsforvaltning administrerer, ombygger og bygger lokaler og boliger til Gøteborg bys drift. Arbejdet sker i tæt samarbejde
med kunder og brugere. Med over to millioner kvadratmeter lokaler er
ejendomsforvaltningen en af Sveriges største forvaltere af offentlige
bygninger.

Göteborgs Stads kulturförvaltning
Til Gøteborgs kulturforvaltning hører byens bibliotek, fire museer
og et teater. Forvaltningen uddeler kulturstøtte til det uafhængige
kulturliv og har ansvar for at navngive gader og torve. Via tilhørende
donationsfond finansieres en stor del af den offentlige kunst i Gøteborg. Kultur for børn og unge er en prioritet.

Undervisningsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF har som formål at udvikle, bygge, forvalte, drifte og vedligeholde skolebygninger i Oslo. Totalt 177 skoler
og 750 bygninger som er fordelt på 1,3 millioner kvadratmeter (i
2012). Undervisningsbygg Oslo KF er Oslos største og en af Norges
største ejendomsforvaltere. Daginstitutioner ligger ikke i porteføljen
for Undervisningsbygg. I Norge er Undervisningsbygg Oslo KF norsk
projektejer med egen projektleder.
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De centrale parter

De centrale parter

DCUM
Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, er et statsligt videnscenter, der skal medvirke til at sikre og udvikle et godt undervisningsmiljø på uddannelsessteder og et godt børnemiljø i dagtilbud. DCUM’s
virkefelt er hele Danmark, og centret har fokus på vidensformidling og
vejledning om børns og unges fysiske, psykiske og æstetiske miljø på
skoler, uddannelsessteder og i dagtilbud.

Kultur i Väst, Västra Götalandsregionen
Kultur i Väst har kompetence inden for kulturturisme, kultur og sundhed, kultur og læring, kulturarv og meget andet. Kultur i Västs formål
er at tilgængelighed, ligestilling, mangfoldighed og internationalisering skal karakterisere udviklingen af kulturlivet i Västra Götaland.
Arbejder især med kultur for børn og unge.
Kultur i Väst har til opgave at fremme personlig udvikling via kultur
samt at fremme kunstarterne, kulturelle aktiviteter og kulturens rolle
som samfundsudvikler. Kultur i Väst samarbejder med kommunerne
og aktører inden for kulturlivet for sammen at bidrage til regional udvikling og læringsprocesser og for at give flere indbyggere muligheden
for at få kulturelle oplevelser og steder, hvor de kan udtrykke sig.

12 børnehaver og skoler
Børnehaven Kernehuset (DK)
Fiskebäcksskolan (S)
Haugerud Skole (N)
Hellerud videregående skole (N)
Förskolan Skattegårdsvägen 100 (S)
Trekronerskolen og børnehaven Solstrålen (DK)
Trosterud Skole (N)
Vadum Skole (DK)
Önneredsskolan (S)
Förskolan Östra Palmgrensgatan 38 (S)
Øraker Skole (N)
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Indledning

Indledning

M

ålet med denne guideline er at inspirere til at arbejde med
forbedringer af det fysiske skole- og børnehavemiljø sammen
med børn og unge. Den henvender sig først og fremmest til
lærere og børnehavepædagoger, forvaltninger og ledelser, men forhåbentlig vil børn og unge også nyde godt af den. Vores ønske har været
at skabe en generel model for, hvordan børn og unge kan være med
til at forme deres børnehave- eller skolemiljø. REBUS-modellen kan
tilpasses og anvendes i både små og store projektet fra forbedring af
et afgrænset området til ombygning af en skole eller børnehave. At
inddrage børn og unge i udviklingen af de fysiske rammer kan medføre, at de i den daglige brug finder større glæde ved tingene og passer
godt på de forbedringer, som er gennemført.

Ordene medvirkning, medbestemmelse, deltagelse, brugerind-

dragelse og involvering bruges i flæng og bliver af og til forstær-

ket ved at sætte ’aktiv’ eller ’reel’ foran. I REBUS-sammenhæng
er vi kommet frem til, at det ikke er, det begreb man bruger, som
er vigtigt, men det indhold man lægger i det. Rejsen til et bedre
miljø indikerer at selve processen med at tilegne sig viden om

arkitektur, design, planlægning, demokrati er lige så vigtigt som
slutproduktet. Alligevel anbefaler vi, at resultatet af processen

bliver en synlig forandring – fuglekasser, æbletræer, nye legeredskaber eller lignende.

Arkitekturpædagog
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Indledning

Guidelinen er et resultat af et EU-projekt, hvor børnehaver og skoler i
fire kommuner – Gøteborg i Sverige, Oslo i Norge og Aalborg og Jammerbugt i Danmark – tilsammen har gennemført tolv pilotprojekter
med udgangspunkt i børns og unges forbedringsforslag. Derfor vil der
guidelinen igennem blive henvist til både svenske, norske og danske
forhold og erfaringer. Det kan måske lette vejen for, at børnehaver og
skoler selv får lyst til at etablere samarbejder på tværs af landegrænser.

Hvad er et REBUS-projekt?
Et REBUS-projekt indebærer en forbedring af det fysiske skole- eller
børnehavemiljø med udgangspunkt i børns og unges erfaringer.
Projektet er funderet på et samarbejde mellem børn, ansatte, ledelse,
forvaltning og en arkitekturpædagog, og det er kendetegnet ved at
inddrage viden om arkitektur og design i en demokratisk udvikling af
de fysiske rammer. En arkitekturpædagog er en person med faglig viden om arkitektur og design samt erfaringer og viden om at inddrage
børn og unge i projekter. Arkitekturpædagogik er en måde at inddrage
børn og unge i planlægningen og i konkrete ændringer af deres fysiske
miljø sammen med lærere, pædagoger og administratorer.

Arkitekturpædagogens rolle er at inspirere de unge til at opdage
deres nærmiljø og at tilbyde værktøjer til at fortolke det med.
Ved at udforske skolemiljøet sammen med børnene eller de

unge, kan arkitekturpædagogen via sin profession, og børn og

unge via deres erfaringer, skabe mere holdbare forbedringer. Vi

tror, at hvis man må være med til at påvirke omgivelserne, fører
det til, at eleverne passer bedre på deres skolemiljø. I REBUS
har arkitekturpædagogen arbejdet sammen med lærerne og

pædagogerne, men også med forvaltningen, for at de forslag til
forandringer, som er blevet fremsat sammen med de unge, skal
være mulige at gennemføre i praksis.

Arkitekturpædagog

Indledning

Deltagere i et REBUS-projekt er:
●● Børn og unge
●● Ansatte – fx lærere, pædagoger, rektor, skolebetjent
●● Den relevante kommunale forvaltning
●● Arkitekturpædagog
●● Eventuelt forældre.
Hensigten er, at jo flere kompetencer og erfaringer der integreres, når
man forandrer det fysiske miljø, desto bedre bliver resultatet.
Et REBUS-projekt sættes i gang af børnehaven, skolen eller den relevante kommunale forvaltning, da det er de parter, der har det overordnede ansvar for børnehavens eller skolens fysiske miljø. Men både
børn, elever, forældre, ansatte og ledelse kan være initiativtagere og
bringe de første idéer om et projekt på banen.
For at forankre et REBUS-projekt og sikre fremdrift er det nødvendigt
at nedsætte en styregruppe. Styregruppen sammensættes typisk af
repræsentanter for de involverede parter, og den har ansvaret for, at
projektets forskellige arbejdsfaser igangsættes og gennemføres.

Vi ønskede at være med i REBUS, fordi vi på skolen så et behov

for at udvikle vores arbejde med holdbar udvikling og værdimæssige grundspørgsmål. Siden projektets primære sigte og mål var

at finde en model for arbejdet med børn og elevers indflydelse og
deltagelse, passede det os vældig godt. Desuden havde vi behov
for at se på vores udemiljø og gøre det mere attraktivt, især for
4.-6. klassetrin. Vi valgte at lade elever og lærere på 5. klassetrin deltage.

Rektor
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Indledning

Indledning

REBUS-projektets arbejdsfaser
Et REBUS-projekt består af fire arbejdsfaser: Start, design, forandring
og evaluering. Guidelinens kapitler følger de fire arbejdsfaser, og giver
tips til, hvordan man kan arbejde, så processen bliver god og fører til
langsigtede resultater.

START
Idé
Styregruppe
Forberedelse
Forankring
Aftaler

EVALUERING
Processen
Ansvar og brugbarhed
Fortsættelse

DESIGN
Registrering
Analyser
Forslag
Præsentation af forslag
Valg og beslutning

FORANDRING

Præsentation af beslutning
Forandringen gennemføres
Opfølgning på opgaver
Indvielse
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Start
Først og fremmest er der brug for en idé eller et ønske om at forandre
de fysiske rammer. Dernæst skal ønsket om at arbejde med de fysiske
rammer sikres af ledelsens tilkendegivelse. Styregruppen skal etableres
og idéen skal udvikles i samarbejde med relevante grupper, klasser
eller årgange. Etabler også kontakt til en arkitekturpædagog, som kan
bidrage med sin pædagogiske viden om arkitektur.
Design
Her kigger man på brugen af skolens eller børnehavens miljøer. Hvordan bruges de fysiske rammer nu? Er der potentiale for forbedringer?
Det er vigtigt, at rammen for projektet er tydelig, inden børnene
eller de unge involveres. Denne fase er kreativ, og man arbejder med
forslag, design, modelbygning, skitser mv. Brug arkitekturpædagogens
styrker og input til nye måder at tænke og arbejde på. Alle forslag som
udarbejdes i denne fase skal præsenteres i børnehaven eller på skolen.
Det er her, man bliver enige om, hvilke forslag der skal gennemføres.
Forandring
Så er tiden kommet til at tage det første spadestik! Eller til at finde
penslerne frem? Nogle gange kan børnene eller de unge være med til
at udføre arbejdet, og andre gange er det nødt til at være en specialist. Vigtigt er det dog, at børnene og de unge kan følge processen,
og at styregruppen foretager en besigtigelse for at se, at alt sker som
planlagt. Når forbedringerne er udført, skal det selvfølgelig fejres!
Evaluering
Styregruppen skal vurdere, hvordan hele projektet er gået. Er der gode
eller dårlige erfaringer, som er vigtige at huske til en anden gang?
Hvem tager ansvar for vedligeholdelse og opsyn med de forandringer,
som er gennemført? Er der nye projekter på trapperne?
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Medbestemmelse til børn og unge
Både i praksis og formelt har børns og unges medindflydelse på de
fysiske rammer i børnehave og skole stor betydning. Børn og unge har
unikke erfaringer og meninger om deres eget nærmiljø – erfaringer og
meninger som er forskellige fra voksnes. Det betyder, at resultatet og
tilfredsheden med det bliver større, når børn eller unge er med hele vejen. Samtidig får de unikke oplevelser med at få reel indflydelse. Børns
og unges deltagelse i planlægning og forbedringsprocesser indebærer
således positive muligheder, men det er også en demokratisk rettighed.

Det var virkelig fint at være med til REBUS. Vi blev faktisk hørt!
Intet af det, vi sagde, blev bare slettet. Desuden havde vi mange

gode samtaler, hvor vi diskuterede os frem til mulige løsninger. En

anden ting var, at vi var så trygge ved de voksne, vi arbejdede sammen med, at vi kunne tage kontakt når som helst, for eksempel for
at spørge om vi kunne mødes. Alt foregik via SMS eller telefon. Vi
fik lov til at være med til at bestemme, hvordan og hvilke møbler

vi skulle have. Vi ønskede jo at få gangen til at virke som et farvestrålende fællesskab. Det lykkedes, og både vi og vores medelever
var virkelig tilfredse. Den type projekter vil vi vældig gerne være
med til igen en anden gang – men så er vi vel for gamle?

Elever på gymnasium

Der er flere nationale og internationale dokumenter om børn og unges ret til at påvirke deres fysiske miljø. I FN’s Konvention om Barnets
Rettigheder – eller Børnekonventionen, som den også bliver kaldt,
finder man et formelt belæg for børns medbestemmelse i artikel 12:
At udtrykke sin mening og blive hørt, siger den korte version: Barnet
har ret til at udtrykke sin mening og barnets synspunkter skal tillægges passende vægt.
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Indledning

I den norske plan- og bygningslov står der i § 1-1, lovens formål,
blandt andet at hensynet til børn og unges opvækstvilkår og æstetiske
udformning af omgivelserne skal ivaretages i planlægningen.

Det var enormt sjovt at måtte

I § 5-1 står der endvidere, at kommunerne har et særligt ansvar for at
sikre aktiv medvirken fra grupper, som kræver speciel planlægning,
herunder børn og unge.

er sket, mens vi har gået på skolen.

På det svenske Boverkets hjemmeside kan man læse, at den svenske
plan og byggelov blandt andet nævner, at for børn og unge, som for
ethvert andet menneske, har de fysiske omgivelser stor betydning for,
hvordan vi lever vores liv. Men steder og miljøer er sjældent udformet
ud fra børns og unges behov. Kun undtagelsesvist er børnene og de
unges viden om deres område og situation blevet inddraget i planlægningen. Både Børnekonventionen og lovene for byplanlægning og
bebyggelse giver børn og unge ret til at påvirke deres omgivelser.
Andre love, som er relevante, når det handler om medbestemmelse:
●● Den norske lov om grundskole og ungdomsuddannelse, hvor der i
§1-1 om formålet med læring blandt andet står, at elever og studerende skal lære at tænke kritisk og handle etisk og miljøbevidst og
at de skal have medansvar og ret til medvirkning.
●● Den

danske lov om undervisningsmiljø, hvor der i § 1, stk. 3 står, at
eleverne og de studerende m.fl. skal medvirke til og samarbejde med
ledelsen om at tilvejebringe og opretholde et godt undervisningsmiljø og herunder bidrage til, at de foranstaltninger, der træffes for
at fremme et godt undervisningsmiljø, virker efter deres hensigt.

●● Den

danske dagtilbudslov, hvor der i §7, stk. 4 blandt andet står, at
dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse
for demokrati.

●● Den

svenske arbejdsmiljølov, hvor der i § 6 17-18 står, at på hver
skole skal eleverne have egne sikkerhedsrepræsentanter, som arbejder på at forbedre elevernes og studeres arbejdsmiljø. Der skal være
to elev-sikkerhedsrepræsentanter på hver årgang. Sikkerhedsrepræsentanterne vælges direkte af eleverne.

være med til at bestemme lidt.

Tror næsten det er første gang, det
Efterhånden forstod vi, at der virkelig kom til at ske noget. Skønt!

Det var lidt kedeligt med den teori,
vi skulle gennemgå, men senere

forstod vi jo hvorfor. Vi blev væl-

digt overraskede over, hvor lidt vi

kunne få for de penge, vi havde til
rådighed. Alt er bare så dyrt.

Elever, 14 år

Indledning

I forbindelse med REBUS-projekter defineres børn og unges indflydelse
sådan:
Børn og unge har ret til at udtrykke deres meninger i alle relevante
spørgsmål, og voksne skal lytte. Dette indebærer:
●● at

tage børns opfattelse alvorligt
lade børn være med til at beslutte, når voksne foreslår noget
●● at støtte børn, når de tager et initiativ
●● at lade voksne være med til at beslutte, når børn foreslår noget
●● at voksne giver børn feedback.
●● at

Resultatet er blevet vældig godt. Ikke mindst fordi arbejdet ikke
altid flød, sådan som vi havde forestillet os. Jeg kan se, at netop
det faktum har været godt for processen. Det har ført til, at ele-

verne har klaret sig igennem modgang og også har fået en større
forståelse for den demokratiske proces. Arbejdet har bidraget

til elevernes forståelse af, at indflydelse og deltagelse ikke altid
handler om at få sin vilje, men om at blive lyttet til og kunne
udtrykke sine meninger og ønsker.

Rektor

Faglig forankring
Det er muligt at koble arbejdet med arkitektur, design og medbestemmelse til mange fag i skolen og mange læreplanstemaer i børnehaven.
Både i forhold til danske, norske og svenske faglige mål og læreplaner
kan projektet kobles til det faglige arbejde, som i forvejen foregår.
Netop ligheden mellem de tre landes faglige mål og læreplaner har
været en af forudsætningerne for REBUS-arbejdet.
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Indledning

Eksempler på kobling af faglighed og opgaver i et REBUS-projekt for
grundskolen:
●● Matematik:

Både under registrering og arbejdet med forslag kan
det være hensigtsmæssigt at bruge tegninger, diagrammer og kort.
I kan lave egne målfaste tegninger og modeller, hvor I arbejder med
skala og proportioner. I kan undersøge og eksperimentere inden for
geometri fx ved at anslå og måle længde, areal og volumen.

●● Billedkunst

og sløjd: Det er oplagt at arbejde med form, arkitektur,
design og æstetik. Det kan I gøre ved at udforme og følge arbejdstegninger. I kan arbejde med forskellige materialer og deres anvendelsesmuligheder. Desuden kan I arbejde med betydningen af rum
og rammer og afprøve forskellige visuelle præsentationsformer.

●● Kultur

og samfund: Hvorfor ser det ud, som det gør i nærmiljøet?
Hvem bestemmer, hvordan det skal se ud, og hvordan kan man være
med til at påvirke det? I jagten på svar på disse spørgsmål kan I få
indblik i historiske årsager, demokratiske beslutninger, medborgerlige rettigheder, regler om sikkerhed og meget mere, som giver
indblik i, hvordan vores samfund fungerer.

●● Sprog:

Her kan I arbejde med at diskutere forslag og få meninger
frem, samt forskellige måder at kommunikere og udtrykke jer på. I
kan søge informationer på internettet og eventuelt kommunikere
med andre institutioner eller skoler, nationalt og internationalt. I
kan lære at lede og referere møder og diskussioner.

●● Personlig

udvikling: I kan for eksempel arbejde med læringsglæde,
udholdenhed, nysgerrighed og evne til kritisk tænkning. I kan øve
jer i at beskrive egne meninger og lytte til andres.

Det er oplagt, at børnehaver og skoler, som skal i gang med et REBUSprojekt, forholder sig til de muligheder den enkelte institution og det
aktuelle projekt har for at indtænke fag og læreplaner.

Før et projekt igangsættes, kan det
være en idé, at lade børnene og de
unge selv være med til at bestemme, hvad begrebet medvirkning
skal indeholde.

Arkitekturpædagog

Indledning

Merværdi
Hvis man på lang sigt vil skabe forandring i tilgangen til det fysiske
miljø, er selve motoren medinddragelse og mulighed for at få indflydelse. Når voksne lytter til børn og unge og giver tid til at inddrage
og diskutere deres synspunkter og erfaringer, skaber det tillid, der kan
føre til større respekt for hinanden og for det fælles børne- og skolemiljø. I denne proces er samarbejde mellem børn og unge, personale,
arkitekturpædagog og den kommunale forvaltning grundlæggende.

Vi, som har været involverede i projektet på skolen, synes, at det

har været vældig godt, og at projektets indhold har fungeret som
et værktøj for at kunne arbejde med skolens nationale mål. Vi
har flettet flere fag ind i projektet, såsom svensk, matematik,
sløjd, samfundsfag og naturfag samt vores værdimål. Det er

vigtigt at finde former, som støtter denne forpligtelse (værdimålet) og at give en oplevelse af, at denne type aktivitet er en del

af vores forpligtelse snarere end en ekstra opgave, der bliver lagt
oveni de andre.

Rektor
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I

dette kapitel beskrives de første trin i et REBUS-projekt. Det handler om idégenerering, inddragelse af ledelsen og sammensætning af
projektdeltagere. Målet med kapitel 1 er at gøre forudsætningerne
for projektet og arbejdsprocessen i startfasen så tydelige som muligt,
så I kommer i gang på en god måde. Kapitlet er inddelt i fem afsnit:
Idé, styregruppe, forberedelse, forankring og aftaler.

Vi gik ind i projektet, fordi der blev
lagt meget vægt på processen og

det skulle handle om børns inddra-

gelse. Det lå godt i forbindelse med
den måde, vi arbejder på. Det var

en uddybelse af noget, vi i forvejen
gerne ville arbejde med.

Børnehaveleder

Idé
Der kan være forskellige indgange til at komme i gang med et REBUSprojekt. Det kan være børn eller unge, som har ønsker om at bruge
et rum eller et område på en ny måde; det kan være voksne, som ser
muligheder eller er blevet inspireret til at arbejde med arkitektur i
undervisningen; det kan være forældre- eller skolebestyrelse, der ønsker
forbedringer af de fysiske rammer; det kan være elevrådet, der får en
pose penge til rådighed, som de skal have mest muligt ud af. Uanset
indgangsvinklen skal idémageren dele sin idé med andre, finjustere den
og enten selv tage initiativ til videre handling eller alliere sig med nogen, som kan hjælpe med dette. Før projektet kan gå i gang er det afgørende, at idéen forankres hos ledelsen og – hvis der er tale om et større
og mere kostbart projekt – hos den relevante kommunale forvaltning.
Tidligt i processen skal rammerne for projektet fastlægges:
●● Hvordan kommer I i gang?
●● Hvem skal være med?
●● Hvor længe skal projektet vare?
●● Er der økonomiske midler til rådighed?

Hvis vi fik en god idé til at ændre noget på skolen, ville vi selvfølgelig snakke med vores lærer og vores klasse og fremlægge idéen
for dem. Vi kunne også forestille os at gå direkte til skolens ledelse.

Elev på ungdomsuddannelse
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Styregruppe
For at forankre jeres projekt og sikre fremdrift er det nødvendigt at
nedsætte en styregruppe. Styregruppen kan sammensættes af:
●● Børn

eller unge
eller pædagog
repræsentant for det tekniske personale
repræsentant fra ledelsen
arkitekturpædagog
repræsentant fra det kommunale niveau.

●● Lærer
●● En
●● En
●● En
●● En

Et godt udgangspunkt for etableringen af styregruppen er at lade børn
og unge udgøre flertallet. Når det gælder børnehavebørnene, vil det
sjældent give mening, at de er en del af styregruppen. Her har pædagogerne derfor en vigtig rolle med at indsamle børnenes meninger og
være deres talerør i styregruppen.

En hel børnegruppe og deres voksne har fungeret som styregruppe. Det har bevirket, at projektet er blevet en integreret del af

det vi skulle arbejde med, noget vi var fælles om. Det vigtige har
været dokumentationen på processerne, det har været en stor

ting, som er lavet godt. Både børn og voksne er gået meget i dybden og har været fokuserede omkring dokumentationsarbejdet.

Børnehaveleder

Styregruppens sammensætning afhænger af projektets type og størrelse. De børn og unge, som skal være en del af styregruppen, kan
vælges gennem en demokratisk afstemning i hver af de klasser, der er
med i projektet.
I Sverige er det obligatorisk, at der skal være et forum for dialog i
skoler og børnehaver. I norsk og dansk lovgivning er der hjemmel for
elevråd. Elevrådet kan inddrages i arbejdet, hvis I ønsker det. Elevråd
fungerer forskelligt fra skole til skole, men er skolens officielle demokratiske organ for eleverne. Elevrådet kan for eksempel være en vej
til af formidle og forankre projektets gang og beslutninger. Vurdér i
forhold til jeres konkrete projekt, hvor meget og hvordan elevrådet
skal være med.

Kapitel 1: Start

I styregruppen kommer børnenes

meninger frem. Det er ikke meninger, vi voksne pådutter dem, men
tanker, meninger og idéer de selv
går med.

Serviceleder

Styregruppen skal være beslutningsdygtig på sit eget felt. Den skal
kunne tage – og være ansvarlig for – alle beslutninger, som er nødvendige for at gennemføre projektet. Den skal have løbende dialog med
alle i børnehaven eller skolen om, hvilke beslutninger den træffer, og
om hvordan projektet skrider frem. Sørg for at vælge en referent, som
dokumenterer alle beslutninger.

Forberedelse
For at projektet bliver så godt som muligt, skal I i dialog med repræsentanter fra elevrådet, lærerne, pædagogerne, forældre- eller skolebestyrelsen, det administrative personale og det tekniske personale for
at finde ud af, om der er noget, der kan påvirke jeres projekt i positiv
eller negativ retning.
Hvis det er muligt, kan arkitekturpædagogen deltage allerede nu som
bygnings- og planlægningsfaglig tilrettelægger. Arkitekturpædagogen
er trænet i at se helheden i de forskellige oplysninger, som bliver indsamlet, og i at hjælpe med at analysere dem. De første analyser er en
del af dokumentationen af projektets startfase.
De videre forberedelser før selve projektet starter, kan være forskellige,
de afhænger blandt andet af følgende:

Deltagelse er, når man må være

med til at bestemme og ikke bare

får information. Man er ikke bare

med til pynt, fordi man er et barn.

Elev, 6. klasse

●● Er

projektet åbent, så I kan arbejde med hele området og alle bygninger, eller er det knyttet til et bestemt sted i børnehaven eller på
skolen?
●● Er der et bestemt tema for jeres projekt?
●● Hvem skal deltage? - Er det børnehavebørn eller 15-årige, som skal
være med?
●● Skal alle være med samtidig og gennem hele projektet?
●● Skal forskellige grupper deltage i de forskellige faser?
●● Er det et fælles projekt for skole og børnehave?
●● Skal I samarbejde med andre skoler i kommunen, i landet, i Norden?
●● Hvor lang tid må det strække sig over?
●● Hvem er ansvarlig for hvad?
●● Foregår der andre projekter samtidig, som kan have betydning for
REBUS?
Giv plads til børnenes eller de unges forslag, men giv dem ikke for store eller urealistiske forhåbninger om, hvad der skal ske. Forbered dem
eventuelt på, at der ikke er uanede økonomiske midler til rådighed.
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Kniber det med økonomien, kan et projekt eventuelt gennemføres i
etaper. Det er vigtigt især for de yngste børn, at projektet munder
ud i konkrete resultater – og eventuelt delresultater – og at det ikke
strækkes over alt for lang tid. Et forslag kan være, at et REBUS-projekt
aldrig må vare mere end et skoleår. Sommerferien er ofte skelsættende, fordi man skifter årgang, får nye lærere eller går fra børnehave
til skole.
Tid er en vigtig faktor i ethvert projekt, men måske i særlig grad i projekter, hvor børn og unge er involveret. I kan allerede nu forholde jer
til, hvordan I med hensyn til tid og økonomi vil prioritere de forbedringsforslag, som senere kommer i hus. For eksempel kan I prioritere
mellem:

Nogle gange, når børn siger noget
til voksne, er de voksne ligeglade.
Det føles skønt, og man er ret

stolt, når de voksne lytter til én, og
ændrer det, man gerne vil.

Elev, 6. klasse

●● Forslag,

der ikke koster noget, og som kan være færdige om tre
måneder eller tidligere.
●● Forslag, der er penge til at gennemføre, og som kan blive til noget i
løbet af et halvt år.
●● Forslag, der er penge til at gennemføre, og som tager mere end et
år at gennemføre.
●● Forslag, der koster mange penge (overvej om I har muligheder for
og vil bruge tid på at søge flere midler)

Forankring
Med forankring mener vi her, at projektet er godt kendt og accepteret
af alle, der skal være en del af det. Når jeres idé og projekt er ved at
finde sin endelige form, skal I som styregruppe informere alle i børnehaven eller på skolen, inklusiv forældre. Brug eventuelt faste demokratiske organer som: klasseråd, elevråd, bestyrelse, pædagogisk forum,
forskellige arbejdsudvalg mv. Det kan være en idé at bruge skolens
eller børnehavens hjemmeside. Arkitekturpædagogen kan eventuelt
hjælpe med at tilrettelægge formidlingen. Det er af stor betydning, at
alle får ejerskab til projektet så tidligt som muligt. En god forankring
vil medvirke til, at de aftaler, der er indgået (skriftligt eller mundtligt)
overholdes, og at der løftes i flok.

Pengene har som udgangspunkt

ikke haft nogen betydning for vores
proces, men det er rart, at der er
kommet noget ud af det.

Børnehaveleder
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Den kommunale forvaltning skal støtte børnehavers og skolers
virksomhed. På den måde skabes der en relation mellem dem,
som anvender lokalerne og dem, som ejer og er ansvarlige for

bygningerne. Desuden får forvaltningen godt kendskab til ar-

bejdet i og brugen af lokalerne. Forvaltningen kan bidrage med
sin viden om bygningen og svare på tekniske spørgsmål under

projektets gang. Hvad er muligt at gøre? Hvorfor går det ikke?
Findes der alternative løsninger?

Ansat ved ejendomsforvaltning

Aftaler
Klare aftaler bidrager til, at alle holder fokus på det fælles mål og
sikrer, at alle ved, hvem der har ansvaret for de forskellige projektdele. Skriftlige aftaler bør udformes i et så enkelt og klart sprog som
muligt. Indholdet i aftalerne kan dreje sig om alt fra overordnede
punkter om for eksempel økonomi til deltaljerede aftaler, som fastlægger, hvem der skal gøre hvad. Selvom det kan virke som langt ude i
fremtiden, er det klogt allerede nu at tænke på, at en aftale også kan
omhandle ansvaret for det færdige projekt. Også i forbindelse med
aftaler er det fint, hvis børn og unge kommer frem med deres forslag.
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D

er findes ingen neutrale bygninger, rum eller indretninger.
Alle former for rum påvirker os, og vi påvirker rummene, når
vi indtager dem. Dette kapitel handler om, hvordan vi opfatter og forstår de fysiske rammer, samt hvordan denne forståelse kan
udvides, så både børn, unge og voksne i dagtilbud og skoler bliver
bedre i stand til positivt at påvirke rammerne. I skal i denne fase være
nysgerrige og kreative. Kapitlet er delt op i fem afsnit, der alle styrker
kendskabet til og læringen om de fysiske rammer: Registrering, analyse, forslag, præsentation af forslag samt valg og beslutning.

Det er så sjovt, når vi skal have

REBUS-dag. Så laver vi nogle helt
andre ting, end vi plejer. Vi hygger
os, når vi får besøg af arkitektur-

pædagogen og repræsentanten fra
forvaltningen.

Elev, 9 år

Registrering
En grundig registrering giver alle projektdeltagere en fælles indgang
og baggrund til det videre forløb. I har i startfasen besluttet at arbejde
med et bestemt tema eller et bestemt område. Nu skal I undersøge og
registrere, hvad I har i forvejen, og hvad der kan blive bedre.
●● Er

der noget, I skal være særligt opmærksomme på ved det valgte
tema/område?
●● Hvad har I nok af?
●● Hvad mangler?
●● Hvad fungerer godt?
●● Hvad fungerer ikke?
Registreringen kan både laves i de fysiske rammer indendørs, altså i
bygningernes lokaler, inventar, møbler og materialer samt udendørs
eksempelvis på legepladsen eller skolegården, hvor det bl.a. vil være
redskaber, belysning og beplantning, der er i fokus. Registreringen
kan også fokusere på de funktioner, der er i de valgte rum, altså
hvordan rummene bruges i løbet af dagen, både i undervisningen og
fritiden.
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Børn, unge og voksne kan bruge rum eller områder forskelligt. Forvaltere, teknisk personale, ledelse samt lærere og pædagoger har gennem
deres faglighed og historik en stor viden om, hvordan dagtilbud og
skoler fungerer ud fra eksempelvis drift, sikkerhed, undervisningsform
eller gældende lærerplaner. Børn og unge er eksperter på, hvordan de
selv oplever at være i de fysiske rammer. Børn og unge bruger rammerne anderledes end de voksne og måske anderledes end tiltænkt.
Det betyder også meget, om man ser tingene fra et barns højde i 100
cm eller fra en voksens højde i eksempelvis 170 cm.
Arkitekturpædagogen kan på dette trin bidrage til større forståelse
for forholdet mellem designet af de fysiske rammer og deres funktion,
samt illustrere hvordan selv små ændringer, kan have store positive
eller negative indvirkninger på, hvordan I opfatter og bruger rummet. Arkitekturpædagogen kan sammen med læreren og pædagogen
hjælpe børn og unge med at udtrykke deres synspunkter om de fysiske
rammer. Konkret handler det om at se på, hvilke funktioner som rummet eller rammerne skal indeholde og styrke. Når man registrerer kan
man fx forholde sig til:
●● Skal

området bruges i forbindelse med bestemte fag eller læringssituationer?
●● Hvilken alder har primærbrugerne?
●● Hvordan kan området bidrage til at skabe trivsel?
●● Hvordan kan området bidrage til at skabe inklusion?
●● Skal området lægge op til aktivitet, leg eller hvile?
●● Er området tilgængeligt for alle?
●● Hvordan er holdbarheden, og hvilken pleje kræver området?
●● Er sikkerheden i orden?
Hvis registreringen foregår med børn i børnehave og indskoling, vil
der naturligvis være behov for en større grad af voksenstøtte. Personalet kan via deres faglighed og erfaringer finde de områder, der skal
undersøges og få børnene i tale omkring dem.

Kapitel 2: Design
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En vandpyt i græsplænen, som børnene samles om og leger med,
kan være et problem for os voksne, som skal tage sig af de våde
mudrede børn og deres tøj, men for børnene er vandpytten en

mulighed for leg og udforskning. Et tema man kunne arbejde

med i denne situation kunne være i fællesskab at skabe et nyt
område for leg med vand på legepladsen.

Pædagog

Gennem forskellige øvelser kan I dele og visualisere jeres tanker om
et område. Børn og unge kan deltage enkeltvis, parvis eller i grupper.
Her er nogle forslag til, hvordan I kan lave registreringer:
Interview
Interview kan anvendes som en del af registreringsarbejdet. Det kan
give et godt grundlag for det fortsatte arbejde, fordi det giver viden
om, hvordan et område anvendes. Voksne kan interviewe børn, børn
kan interviewe børn, børn kan interviewe voksne.
Gåture for voksne
Det kan have en god effekt, at personalegruppen sammen går en tur i
inde- og udemiljøerne. Her kan I skiftes til at fortælle om det, I ser, og
på den måde får I kendskab til hinandens perspektiver. På gåturen ser
man ofte mere, end hvis snakken foregår i personalerummet.
Gåture med børn
Gåture er en god metode, når man sammen med de yngste børn skal
på opdagelse i de fysiske rammer. Man kan udvælge et par områder,
som man vil besøge. Lad børnene fortælle frit og spørg ind til deres
meninger. De kan både med ord og krop vise, hvad de mener. Overvej
hvor mange børn, der skal med på turen, hvordan børnene skal forberedes, og hvordan turen skal dokumenteres.
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• Når nu det regner, så kommer

der vand ned, og så kan man få

vand i en spand, når man tager
armen ud.

• Hoppe i vandpytter, det er sjovt

Når man hopper i vandpytter, så
bliver man drivvåd.

• Lidt sand i vandet og det bliver

til mudderbladder. Det kan man
bruge til at lege murer.

• Til at gøre sten pæne med.
• Hvis man står ude i regnvejret
og stikker tungen ud, så kan
man få noget at drikke.

• Til at hoppe i, skovle i en spand,
lave et vandfald, lave et hul,

som vandet kan løbe i… en slags
vandbane.

Børnehavebørn - om hvad de

bruger vand til, når de er på legepladsen

Opmålingsøvelser
Børn og unge kan selv tegne kort over et område, eller I kan få plantegninger udleveret fra kommunen. Hvis I selv tegner, kan I opmåle
nogle områder og tegne dem ind på kortene i korrekte målestoksforhold, eksempelvis 1:50, hvor 1 centimeter på tegningen svarer til 50
centimeter i virkeligheden. Denne øvelse giver en god fornemmelse
for, hvor store eller små bestemte områder eller ting er. Hvis I gerne
vil lave en rigtig fodboldbane, er det meget godt at se, hvor stor den
er i forhold til skolegården.
Kort og symboler
Et enkelt kort over området kan være en god indgangsvinkel til en
dialog om området. Snak om hvad et kort er, og hvordan man læser det. Find eventuelt jeres egen placering på kortet, gå rundt med
kortet og vurdér om det stemmer overens med virkeligheden. Suppler
eventuelt med et luftfoto over området. Print eller tegn symboler for
situationer, stemninger mv. på karton. Lad børnene vælge et symbol
ad gangen og fordele dem i området afhængig af, hvad de mener
om det. Indsaml alle symbolerne sammen og få en snak om dem,
efterhånden som I finder dem – Hvorfor ligger dette symbol på denne
plads? Hvad sker der på stedet? Tegn symbolerne ind på kortet over
området, og dokumenter dialogen.
Observationsstudier
Det kan være relevant at lave observationsstudier af, hvordan nogle
bestemte rum, områder eller aktivitetstilbud benyttes. I kan bruge
kort, tegninger, fotografier eller film. Lav gerne observationerne forskellige tidspunkter på dagen. Bliv enige om en metode til at notere
jeres observationer.
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Film- og fotoregistreringer
Til observationer kan I bruge billeder, disse kan også bruges til at dokumentere jeres arbejde og fortælle ud fra. En fordel ved billeder og film er,
at når materialet først er optaget, så kan I tage det frem og bruge det
igen og igen. Når man ser billeder eller film af sine hverdagsomgivelser,
lægger man ofte mærke til ting, som man ikke ser til daglig. I kan bruge
følgende arbejdsspørgsmål, når I ser billeder eller film:
●● Hvem

gør hvad?
laver pigerne? Drengene?
●● Hvem er sammen?
●● Hvilke aktiviteter er i gang?
●● Hvad laver de voksne?
●● Hvad

I registrerings- og analysefasen

kan fokus både være på et bestemt
område, eksempelvis en skolegård
der ikke bruges særlig meget eller
en funktion, eksempelvis kunne

der mangle gode steder at sidde og
slappe af med vennerne.

Arkitekturpædagog

En anden øvelse kan være, at børn og unge skal tage fem billeder af
noget, de synes, er rigtig godt i de fysiske rammer samt fem billeder
af noget, der er rigtig dårligt. Billederne skal fremlægges og begrundes for alle, der er med i processen. Det samme kan laves med korte
videosekvenser. Denne øvelse er god, da børn og unge skal overveje,
og efterfølgende sætte ord på, hvad de synes fungerer godt og mindre
godt.
Modelbygning
Af pap, træ og skrammel kan I bygge modeller af jeres fysiske rammer.
I kan også bygge mere præcise modeller, hvor en del af øvelsen også
går ud på at arbejde i korrekt målstoksforhold. Modellerne kan også
laves som 3D-modeller på computere. På nettet findes der gratisprogrammer til dette.

Hvad enten projektet foregår indendørs eller udendørs, kan det
være nyttigt fra starten at etablere en REBUS-kasse, noget jeg
benyttede mig af i projektet. Den kan indeholde små notesbøger, skrive- eller tegneredskaber og et målebånd. Et garnnøgle

kan bruges, hvis der skal måles store afstande. Et stykke kridt til
opmærkning på fx asfalt og et kamera er også gode ting at have
i kassen.

Arkitekturpædagog
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Analyse
I skal nu analysere alle registreringer og bestemme, hvordan I vil
arbejde videre. I har stadig fokus på, hvordan jeres rum eller områder
ser ud, inden I har lavet nogen ændringer, men I kigger også fremad.
Analysen skal munde ud i, at styregruppen laver en plan for det videre
arbejde.
Overvej for eksempel:
●● Hvilke plusser og minusser har I opdaget i registreringen?
●● Hvilke behov har registreringen vist?
●● Giver registreringerne anledning til, at I skal flytte fokus?
●● Hvilke forskellige materialer findes, og hvordan bruges de?
●● Hvordan bliver området et godt sted at være?

Forslag
I har undersøgt, hvad der skal laves om, nu skal I udarbejde konkrete
forslag til, hvilke ændringer der skal foretages. I skal visualisere jeres
tanker. I kan arbejde med forslag i forskellige fag eller i tilknytning til
læreplanstemaer alt efter alder, niveau samt projektets karakter. I kan
også med fordel tænke tværfagligt og overveje, hvornår det er bedst
at arbejde i grupper, parvis eller enkeltvis.

Det vigtigste har været processen, altså den måde børn og voksne har arbejdet på. Når jeg ser på processen, har vi lavet mange
ændringer på vejen. Vi prøvede at inspirere børnene og eksperimentere med andre muligheder.

Børnehaveleder
I kan bygge modeller i træ, pap eller lignende, tegne, lave kollager,
processkitser, tegne modeller på computer eller bruge en anden kreativ metode til at visualisere de gode idéer. Måske har I tegninger og
modeller fra registreringen, som I vil arbejde videre med – måske starter I forfra eller bruger en anden metode. Sæt god tid af til at arbejde
med forslag og lad alle idéer komme frem i lyset – også de mærkelige
og skæve.

Deltagelse betyder, at man er med
til noget. At man har indflydelse,
og der ikke er en masse folk, der

siger nej, før man har talt færdig.

Elev, 6. klasse
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Når I har lavet jeres forslag, skal de vurderes og diskuteres. Ethvert
tilvalg er potentielt et fravalg af noget andet, så nu skal I spore jer
ind på, hvad I ønsker jer mest. I et projekt vil der næsten altid være
en økonomisk ramme, som forbedringerne skal holde sig inden for.
Derfor er det naturligt, at I laver en vurdering af, hvad de forskellige
forslag vil koste at føre ud i livet.

Servicelederen etablerede en skrivevæg ved at indramme et

stykke væg med nogle brædder. Området var stort nok til, at

alle børn og unge kunne skrive og tegne deres idéer. På væggen
kunne alle følge processen og se hinandens projektforslag. Da

projektet senere blev helt færdigt, var det meget sjovt, at man
på skrivevæggen kunne se, hvordan det hele startede.

Arkitekturpædagog

En møbleringsplan af for eksempel
kantinen ser flot ud, hvis den teg-

nes på computer, men det kan også
være spændende at lave planen på
et stort stykke hvidt karton. Klip

møblerne ud i farvet karton og lad

dem være løse, så alle kan få chancen for at flytte rundt på dem, før
den endelige løsning bliver valgt.

Arkitekturpædagog

Arkitekturpædagogen kan bidrage med viden om de fysiske rammers
betydning og om betydningen af de valg, der træffes. Det kan være, at
en rigtig god idé ved nærmere eftertanke ikke egner sig optimalt til
det område, den er tænkt ind i. Arkitekturpædagogen har også viden
om forskellige materialers fordele og ulemper. For eksempel kan en
trævæg både føles blød og fin eller stå mere rå og rustik. Der findes
ofte regler for, hvilke materialer, der må bruges til bestemte formål.
Uanset hvor godt jeres forberedelsesarbejde har været, kan det vise
sig, at de forslag, I er kommet frem til, bliver for dyre eller komplicerede at gennemføre. Diskutér det i styregruppen og informer alle, der
deltager i projektet, hvis I skal justere eller arbejde med nye forslag.

Præsentation af forslag
I skal have delt jeres forslag med hinanden. Det kan for eksempel ske
gennem en udstilling både for jer, der er en del af projektet, for de
børn og unge, som ikke deltager, samt for forældre og personale. En
udstilling kan vise idérigdommen i jeres arbejde.

45

48

Kapitel 2: Design

Hvis I vil lave en udstilling, skal I tage stilling til:
●● om

det kræver forberedelse?
der skal udstilles og hvordan?
●● hvor længe udstillingen skal vare?
●● hvor den skal være?
●● om det koster noget at gennemføre?
●● hvad

Forsøg at tilrettelægge udstillingen, så de besøgene kan forstå den,
uden at I selv behøver at være med og fortælle. Skriv gerne korte forklarende tekster til det, der bliver udstillet.

Jeg er forbavset over, at børn fra 3-14 år kan arbejde så godt

sammen. Når børnene er med til at bestemme, så får de et helt
andet tilhørsforhold, de kan virkelig bidrage.

Serviceleder

Samtidig med præsentationen formidles projektets kommende skridt.
For eksempel hvordan I vælger, det forslag, der skal føres ud i livet.

Valg og beslutning
I kan afgøre, hvilken idé der skal realiseres på forskellige måder. Det
kan være:
●● en

demokratisk afstemning blandt børn og unge i børnehaven og
skolen
●● en demokratisk afstemning blandt deltagerne i projektet
●● at styregruppen træffer den endelige afgørelse
●● en kombination, hvor de forslag, der får flest stemmer, bliver diskuteret i styregruppen, som herefter tager beslutningen.
Hvis I vælger, at beslutningen tages som en demokratisk afstemning,
er det naturligvis vigtigt, at alle forslag er bearbejdet godt, og at de
er realistiske at gennemføre – både teknisk, økonomisk og sikkerhedsmæssigt (fx i forhold til brand og flugtveje).
Husk at afstemme alle planlagte fysiske ændringer med dem, som ejer
og forvalter bygningerne.

Kapitel 2: Design

Vi oplevede både med- og modgang undervejs i projektet. Elevernes arbejde med at finde på forslag til, hvad der skulle ske
med vores skolegård, var en temmelig lang proces, hvor alles

deltagelse og indflydelse stod i centrum. Da eleverne blev enige

om en såkaldt fugleredegynge, og alle var tilfredse, stødte vi på
en del praktiske problemer. Gravearbejdet blev for dyrt, og vi

kunne ikke bruge det område, vi havde tænkt os. Elever og læ-

rere var nødt til at sætte sig ned igen og sammen med arkitekten
overveje, hvad der kunne træde i stedet for den ønskede fugle-

redegynge. Det var ikke helt nemt, men det var en vigtig del af
læringsprocessen.

Rektor

49

50

Kapitel 3:

Forandring

EVALUERING

START
FORANDRING
DESIGN

Kapitel 3: Forandring

Når børn og unge interesserer sig
for deres miljø og deltager i for-

bedring af det, så er forhåbningen,
at de også passer mere på deres

skole. Dette forstærkes af, at de
lærer flere af børnehavens eller

skolens forskellige personaletyper
at kende.

Ansat ved ejendomsforvaltning

V

i lever i samme rum, men opfatter dem forskelligt. Samarbejdet med børn og unge om at gennemføre forandringen kan
bidrage til en god modtagelse, ejerskab og ansvar for de nye
tiltag. Kapitlet beskriver præsentation af beslutning, forandringen
gennemføres, opfølgning på opgaver og indvielse.

Præsentation af beslutning
I skal præsentere jeres beslutning for både projektdeltagere og andre
børn, unge og ansatte. Jeres beslutninger skal være begrundede, så
alle får mulighed for at følge jeres tankegang og ræsonnement. I har
sikkert valgt et forslag fremfor andre, og det kan være lettere at forstå, hvorfor det projekt, man stemte på, ikke blev valgt, hvis man får
forklaret årsagerne til afgørelsen.

Det er så spændende at arbejde med de fysiske rammer, men det
begynder at blive kedeligt, hvis det går for langsomt, eller hvis
der ikke sker noget.

Elev, 9 år

Det er styregruppens ansvar at formidle informationer om:
●● hvorfor

et bestemt forslag er valgt?
det koster at gennemføre?
●● hvem skal deltage i gennemførelsen?
●● hvordan og hvornår er børn og unge med til at udføre arbejdet?
●● hvornår er alt klar?
●● hvad

Alt afhængig af projektet skal I vurdere, hvor meget I kan gøre selv,
hvor meget børn og unge kan være med til, og i hvor høj grad I har
brug for hjælp udefra. Forvaltningen har viden om sikkerhed og holdbarhed, som er nødvendig, hvis I vil ændre på bygningerne.
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Det er vigtigt, at man som leder er med i processen, så ved man
hvad der foregår. Man lærer både af gode ting og mindre gode
ting. Jeg er blandt andet med for at organisere, samle trådene
og holde det i gang.

Børnehaveleder

Forandringen gennemføres
Hvis opgaverne er små og enkle eller af den slags, hvor de unge selv
tager del i udførelsen, kan det være nok at mødes og på stedet blive
enige om, hvad der skal gøres. Her kan man også tale om eller afprøve, hvordan forskellige valg påvirker resultatet. I kan for eksempel
flytte rundt på møbler og male prøver med forskellige farver og nuancer, før I beslutter jer.
For det meste er det dog nødvendigt at være mere præcis. På nogle
områder kræves særlige fagkundskaber, som kun eksterne entreprenører eller håndværkere har, for eksempel kan der findes forskellige
forskrifter vedrørende kvalitet og sikkerhed eller andet, der gør at eleverne ikke kan deltage direkte. En fagperson kan udfærdige en teknisk
løsning, bygge, regne på materialeforbrug, omkostninger og andet,
men så er I nødt til at have skitser og arkitekttegninger med mål og
andre oplysninger. Måske kan børn og unge alligevel være med til dele
af projektet ved at plante træer og blomster ved udendørs projekt, sy
puder, være med på indkøb mv. Børn og unge kan også lære meget af
de eksterne fagpersoner fx kan en gartner forklare om sorter, jordforhold, beskæring, vind og vanding mv. Et sådant samarbejde, hvor
fagpersonen sætter rammen, og børn og unge er med til den konkrete
udførelse, styrker idéen om et fælles projekt.
Hvis børn og unge ikke direkte kan være med til at udføre ombygningen, kan de deltage i dialog med håndværkeren, så de kan forklare
deres tanker om projektet.

Kapitel 3: Forandring

Opfølgning på opgaver
Når opgaverne er udført, skal styregruppen gennemgå og diskutere
resultatet. Gå hen til de steder, I har forandret, så I kan kigge på dem,
mens I har dialogen. Blev det, som I forventede? Hvis ikke, hvorfor? Er
der noget, som skal ændres?
I skal lægge en strategi for anvendelse, pleje og vedligeholdelse af
jeres forandring. Er der brug for en introduktion til børn, unge og
ansatte? Inden I tager jeres nye tiltag i brug, kan I, hvis det er nødvendigt, udføre en officiel besigtigelse sammen med fagfolk.

Indvielse
En officiel indvielse med tale og snoreklipning giver mulighed for at
fejre jeres arbejde og resultat.
Overvej for eksempel:
●● At

invitere beslutningstagere og lokalpolitikere
invitere forældre, arkitekt, håndværkerne og de andre, der har
været en del af projektet.
●● At få den lokale avis til at aflægge et besøg
●● At lave en udstilling, der viser processen frem mod det endelige
resultat.
●● At

Der blev vild jubel, da vi endelig fik resultatet at se af det, som
vi alle havde været med til at bestemme. Og det blev så flot.

Nu mangler vi bare at fortælle vores yngre søskende, at de skal
passe på tingene.

Elev, 14 år
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D

ette kapitel handler om, hvordan I kan evaluere jeres proces og
projekt. Afsnittene i kapitlet handler om processen, ansvar og
brugbarhed samt fortsættelse.

Processen
Når hele processen nærmer sig sin afslutning, gælder det for styregruppen om at opsummere, hvad der er sket og tage hånd om vigtige
erfaringer, som kan være nyttige til næste gang, I ønsker at starte et
projekt.
Spørgsmål, der kan være til hjælp, når I skal evaluere:

En vigtig forudsætning i projektet

er, at det er tydeligt, hvem som gør

hvad. Det gælder også med hensyn
til, hvordan budgettet tegner sig,
så alle kender niveauet, inden de

forskellige forslag tages frem. En

●● Hvem

startede projektet, og hvem deltog?
blev projektet gennemført, og hvor længe varede det?
●● Hvilke økonomiske midler var til rådighed?
●● Hvilke forslag blev prioriteret og hvorfor?
●● Hvem fik ansvaret for vedligehold og opsyn med resultatet?
●● Hvilke erfaringer – gode og mindre gode – er vigtige at huske, hvis I
skal i gang med nye projekter?
●● Hvornår

tidlig planlægning og god kommu-

Det kan være en god idé at gemme fotos, tegninger, referater m.m.
som I har lavet i løbet af projektet. På den måde kan det være lettere
at huske projektets gang.

ning er afgørende.

Ansvar og brugbarhed

nikation mellem skole og forvalt-

Ansat ved ejendomsforvaltning

For at gøre resultatet af et vellykket projekt mere langtidsholdbart
er det en god idé at enes om, hvem der tager ansvaret for det, der
er blevet gjort, og at dette er tydeligt for alle, som har været med. I
kommunen findes der ofte en ansvarsfordeling, der kan være en hjælp
til at se, hvem der skal tage ansvaret: forvaltningen eller skolen? Hvis
ansvaret tilfalder skolen, kan der eventuelt udpeges en ansvarlig. En
anden vigtig overvejelse er, hvad der sker, hvis det nye projekt går i
stykker.
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Overvej også, om jeres forandring bliver brugt efter hensigten, eller
om den bliver brugt på andre måder. Det kan være en idé, at elevrådet
eller en anden passende gruppe foretager en opfølgning mindst en
gang om året. Skulle det vise sig, at noget ikke fungerer hensigtsmæssigt, skal der en dialog i gang omkring det. Det er fint, hvis alle ved,
hvem de skal henvende sig til, hvis de opdager en fejl eller lignende.
En tydelig ansvarsfordeling er vigtig for, at resultatet kan bestå i lang
tid fremover.

Vi er endt med en forandring – en vandbane – der bliver brugt

godt. Det kan da godt være, der er noget, der ikke står der, hvor
det var tænkt, men jeg synes, det fungerer. Vi har snakket om,

hvordan den kan bruges både sommer og vinter. Vandbanen har

mange muligheder, og især pumperne er meget attraktive. Det er
sjovt at se, at børnene også leger med den, når der ikke er vand i.

Børnehaveleder

Fortsættelse
Måske har jeres projekt genereret ønsker om at arbejde videre eller
starte et nyt projekt? I så fald kan I bruge de erfaringer, både positive
og mindre positive, I har gjort gennem denne proces.
Held og lykke på en ny rejse!
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Erfaringer fra pilotprojekterne

P

rocessen omkring arbejdet med REBUS-projektet har været rigtig
god ikke mindst på grund det store engagement fra børn og
unge, som har deltaget i projektet. Både børn, unge og voksne
har været åbne for at lære nyt, se på deres vante omgivelser med nye
øjne, og tænke nyt, når det handlede om idéudvikling og præsentation af idéer.
Arbejdet med en styregruppe, hvor børn og unge deltog på lige fod
med voksne, har været lærerigt både at følge og være en del af. Tilbagemeldingerne har været, at børn og unge har udviklet sig gennem
processen og nu har mod på at indgå på samme vis i andre projekter.
Da projektet har handlet om selve udviklingen af en REBUS-model
og en tilgang til arbejdet med de fysiske rammer, har det strukket
sig over halvandet skoleår. Det har for nogen været rigelig lang tid at
holde gryden i kog. For eksempel kunne det være svært at komme i
gang igen efter sommerferien. Den forholdsvis lange projekttid har
været positiv i forhold til udviklingen af projektet. Uanset tidshorisonten, er det vigtigt at arbejde kontinuerligt med projektet.
Erfaringerne viser også, at jo bedre projektet er knyttet til læreplaner
og faglige mål, des bedre bliver det forankret hos ledelsen.
Gennem REBUS-processen er alle 12 pilotprojekter blevet økonomisk
støttet med 50.000 kr. Pengene har både skullet dække processen og
det færdige produkt, og de er blevet brugt vidt forskelligt.
Børns og unges tilbagemeldinger viser, at det sjoveste har været at
arbejde aktivt med registreringer og modeller, mens teoretiske gennemgange har være mindre spændende. Børn og unge har hele vejen
gennem projektet sat pris på at blive hørt og taget alvorligt.
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Café med nye
farver og møbler
Fiskebäcksskolan er en folkeskole med ca. 520 elever. Flere forskellige
grupper har deltaget i projektets forskellige faser. I første fase deltog
ca. 30 elever fra 6. årgang sammen med deres lærer. Designfasen blev
lavet som valgfag, hvor ca. 20 elever fra forskellige 6. klasser deltog.
Selve forandringen blev primært gennemført af 16 elever fra elevrådet
og to lærere. Eleverne i elevrådet var fra 6.-9. årgang.
Eleverne har i projektet gennemført en omfattende registrering af
skolens fælles indendørs arealer. Efter at have arbejdet med forslag til
forbedringer af forskellige steder på skolen, afholdt man en afstemning og valgte at ændre indretningen i caféhjørnet.

Arbejdet undervejs
Da projektet handlede om skolens fællesarealer, var det vigtigt, at
forslagene var bredt forankrede blandt elever og voksne. For at få et
bedre overblik over situationen lavede styregruppen en optegnelse,
som tog hensyn til skolens virke og de øvrige elevers behov. Eleverne
indsamlede og dokumenterede informationen i form af interview,
foto m.m. Ud fra dette materiale arbejdede de efterfølgende med at
udvikle forbedringsforslag.
Eleverne var på researchture til tre skoler med en anderledes arkitektur for
at se og blive inspireret af indemiljøer med de samme funktioner som de
steder, de selv gerne ville arbejde videre med: caféhjørne, gange, indendørs mødesteder, omklædningsrum, kantine og bibliotek.
Det videre arbejde med forskellige forslag fandt sted i grupper og blev
præsenteret med forskellige teknikker, som eleverne selv valgte. Det
var for eksempel digital foto- og tekstpræsentation, plancher i kollageform, tegninger, skitser og modeller. Ved den sidste præsentation før
afstemningen, blev der fremvist en fælles PowerPoint-præsentation,
hvor alle forslag blev præsenteret kort og klart for de andre elever fra
6.-9. årgang. Alle kunne til sidst stemme om, hvilke forslag der skulle
arbejdes videre med.

Erfaringer fra pilotprojekterne

I sidste del af projektet var det elevrådet, som udgjorde styregruppen,
og inden de nye sofaer blev bestilt, tog de på en researchtur til et møbelfirma. Her kunne de sammenligne forskellige modeller, materialer,
farver og priser. Gruppen arbejdede også med rummets nye farveskala. De mødtes med en farvekonsulent og lærte mere om, hvordan
forskellige farver påvirker et rum. Herefter lavede de egne skabeloner
og havde kontakt med malerne. Under denne del af processen kunne
gruppen hurtigt informere deres klasser og resten af skolen om deres
beslutninger.

Resultat
Caféhjørnet blev ommøbleret med nye sofaer, fik nye farver, og væggene blev udsmykket med siluetter af de medvirkende elever. Der var
mange forskellige grupper af elever, der arbejdede med de forskellige
dele af projektet. Det betød, at projektet generelt havde god opbakning blandt eleverne på skolen.

Fiskebäcksskolan, Sverige
Norra Fiskebäcksvägen 296
426 05 Västra Frölunda
Telefon: +46 31 366 15 20
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Leg med vand
i uderummet
Børnehaven Kernehuset er en ældre børnehave, hvor uderummet er
præget af en hyggelig legeplads med mange spændende kroge, gamle
træer og gode muligheder for forskellige udfordringer. Børnehaven er
normeret til 60 børn i alderen 3-6 år. Ca. 20 børn deltog i projektet,
det var primært de ældste – piraterne på 5-6 år.
I Kernehuset havde personalet fra starten ikke udvalgt noget tema
eller fokusområde. Konkretiseringen af projektet skete ved, at personalet lavede observationer af, hvordan børnene brugte børnehavens
inde- og uderum. De lyttede til børnenes udsagn om de forskellige
områder og havde generelt fokus på, om der var nogle områder, der
kunne udnyttes anderledes til større fordel og glæde for børnene. På
den baggrund blev det besluttet, at arbejde med vand i uderummet.

Arbejdet undervejs
Hver tirsdag formiddag fra september til juni arbejdede alle 20 pirater
med temaet vand sammen med deres to primære voksne. De startede
med at snakke om vand i alle facetter, fx hvad de bruger vand til, og
hvordan ser det ud på legepladsen, når det regner. De voksnes roller
var at prikke til børnene, så de blev inspireret til at tænke og udvikle
idéer.
Børnene arbejdede i forskellige grupper med vand som et overordnet tema. De legede, diskuterede, tegnede, byggede modeller, lavede
præsentationer, der blev holdt afstemninger og generelt eksperimenteret med emner, materialer og placeringer, der ville egne sig til leg
med vand på legepladsen. Børnene endte med at ville lave en sø og en
vandbane med et vandfald og en vaskehal. Det blev de overordnede
temaer for det endelige arbejde.
Da det var besluttet, hvilke elementer vandlegene skulle indeholde,
blev der igen tegnet forslag, og det blev diskuteret, hvordan den kommende vandbane skulle virke. Af tagrender, murespande og plastickar
lavede børnene modeller af deres ønsker i naturtro størrelse. I denne
periode begyndte børnene også at være mere konkrete med, hvor
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vandbanen skulle placeres på legepladsen, og flere steder blev livligt
diskuteret på gåture med børnene. Til sidst faldt valget på et område,
der blev døbt Lilleby.
Ud fra børnenes tegninger, modeller og fortællinger hjalp arkitekturpædagogen med at tegne et forslag til den endelige vandbane. I første
omgang forkastede de 5-årige bygherrer dog forslaget, som måtte
bearbejdes igen, inden det levede op til deres forestillinger. For at
vandbanen kunne blive så organisk i sin form, som børnene ønskede,
blev den støbt i beton af entreprenører.
I Kernehuset har børnene grundet deres alder ikke deltaget i deciderede styregruppemøder, men derimod har hele piratgruppen fungeret
som en stor styregruppe, der har været ivrig efter at lege, udvikle og
beslutte deres del af REBUS-projektet.

Resultat
Banen blev indviet ved børnehavens årlige sommerfest. Børnene har
med vandbanen, fået nye muligheder for leg og udfoldelse på legepladsen, og udfordringen med vand på legepladsen har fået egnede
rammer. Banen bruges hele året som bilbane, vandbane og motorikbane. Selve renden er støbt i beton og sat sammen med trækar, der
fungerer som søer, vandfald og vaskehal.

Børnehaven Kernehuset, Danmark
Jørgen Horskærsvej 5
9430 Vadum
Telefon: +45 98 27 13 82
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Affaldsspande
på fællesarealerne
Haugerud Skole er ungdomsskole for 8.-10.klassetrin, med i alt 340
elever. Hele 9. klassetrin – 4 klasser med elever på ca. 15 år – i alt 120
elever deltog i projektet.
Allerede i det første møde med elever og lærere, som deltog i projektet, viste de sig, at der var sammenfald i deres umiddelbare beskrivelse af, hvad der var godt og mindre godt ved skolen. Det sidste dominerede og registreringerne underbyggede, at der til fulde var mere end
nok at gribe fat i.
Efter få måneder førte flere uheldige omstændigheder af overordnet
karakter til brud i den gode proces. Langvarige brud er lærerige, men
ikke ønskelige. Arbejdet med at genoprette entusiasmen og interessen
for projektet og gennemførelsen af det var krævende for alle involverede – eleverne, skolens ledelse, lærerne og arkitekturpædagogen.
Takket være et stort engagement fra skolens ledelse, projektets kontaktlærer og eleverne i styregruppen blev projektet genoptaget og
målene – som undervejs var blevet revideret – blev nået.
Projektet havde stor vægt på demokratiske processer.

Arbejdet undervejs
Alle eleverne gik sammen med arkitekturpædagogen en tur både indendørs og udendørs på skolen. En repræsentant fra forvaltningen deltog også. Registreringerne blev grundigt dokumenteret med fotos og
dannede grundlag for det videre arbejde med, hvad eleverne ønskede
at ændre på skolen. Skolen bar præg af at være nedslidt, og elevernes
ønsker viste tydeligt, at maling af klasserum og fællesarealer og udskiftning af alle typer inventar var højt prioriteret. Efter registreringen
var afsluttet, viste det sig, at skolen skulle istandsættes indvendigt.
Man kan sige, der kom et andet projekt ind over og tog opmærksomhed. Dette projekt var en istandsættelse, som omfattede maling af
klasserum, nye møbler, nyt laboratorium og renovering af kantinen.

Erfaringer fra pilotprojekterne

Temaet for elevernes projekt blev derfor ændret til at koncentrere sig
om at holde fællesarealerne pæne. De oprindelige registreringer viste
nemlig, at der manglede affaldsspande næsten overalt, og det førte
til arbejdet med respekt, ryddelighed og orden og det fælles ansvar
omkring det. På den måde fik projektet en tillægsdimension, en merværdi, som var i tråd med et af skolens vigtige mål.
Der blev lavet en lille PowerPoint-præsentation til brug i de fire klasser, der viste forskellige design af affaldsspande, som egnede sig til
brug på skolens fællesarealer. Ud fra for eksempel design, brugervenlighed og pris valgte eleverne de affaldsspande, som egnede sig bedst
til brug på skolens fællesarealer.
Eleverne i styregruppen spillede en vigtig rolle gennem hele projektet,
ikke mindst i diskussion af forslag på mange niveauer – fra affaldsspande til hvilerum for eleverne.

Resultat
Arbejdet med projektet gik lidt i stå, da det store renoveringsprojekt
blev sat i gang, men det kom i gang igen og i mål med nye affaldsspande og øget viden om demokratiske processer i praksis.

Haugerud Skole, Norge
Tvetenveien 183
0673 Oslo
Telefon: +47 2279 3380
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Nyt inventar
på gangen
Hellerud er en videregående skole med forskellige studieretninger.
Skolen har ca. 600 elever i alderen 17-19 år. Nogle få elever fra studieretningerne medier og kommunikation og bygge- og anlægsteknik
deltog i projektet.
I projektet ønskede eleverne at arbejde med et ubenyttet fællesrum
uden for kantinen. Eleverne fra bygge- og anlæg skulle udføre snedkerarbejdet, mens eleverne fra medier og kommunikation skulle stå for
indholdet – tekst, billeder og musik – på internt tv. Her skulle man for
eksempel kunne læse, hvad der var på menuen i kantinen, og hvilke
faglige prøver som blev afholdt på dagen. Omfanget af arbejdet viste
sig dog at være for omfattende, når det gjaldt de forskellige arbejdsopgaver. Projektets fokus blev derfor flyttet til noget mere håndterligt:
møblering af en korridor uden for nogle af elevernes klasseværelser.

Arbejdet undervejs
Sammen med arkitekturpædagogen og en repræsentant fra skolens
ledelse, blev der foretaget en kortlægning af indendørsarealet – en
registrering, som blev dokumenteret med fotografier og PowerPointpræsentationer. Der var en bred enighed om, at der skulle gøres noget
indendørs, og det blev udgangspunkt for det videre arbejde.
Styregruppen blev de elever, som deltog i projektet, arkitekturpædagogen og en repræsentant fra kommunen. Kommunikation med de
forskellige klasser viste sig at være vanskeligt ikke mindst på grund af
den fagkreds, de forskellige studieretninger har. Nogen er i traditionelle klasseværelser, mens andre er i forskellige værksteder.
Eleverne fra bygge- og anlægsteknik kom med mange idéer til, hvad
der kunne gøres. Idéerne blev diskuteret frem og tilbage mellem
eleverne og en repræsentant fra forvaltningen. Eleverne havde store
forventninger og dermed blev en del af deres forslag for omfattende i
forhold til den tid, projektet havde til rådighed.
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Eleverne, arkitekturpædagogen og repræsentanten fra kommunen
besøgte sammen en leverandør med speciale inden for moderne skoleinventar. Eleverne diskuterede med en indretningsarkitekt, hvilke
møbler som kunne være egnede. De fik stor indflydelse på de indkøb,
som blev gjort. De besluttede, at der skulle investeres i nyt farvestrålende inventar til gangen uden for medier og kommunikation. Gangen
var i udgangspunktet mørk og trist og mindede meget om en traditionel institutionskorridor.

Resultat
Eleverne fik designet og etableret et sted, hvor de kunne mødes og
slappe af. Indvielsen fandt sted en sen efterårsdag, hvor eleverne oplevede, at både de øvrige elever og lærere var begejstrede for resultatet,
og at deres arbejde med projektet blev værdsat.

Hellerud videregående skole, Norge
Wilh. Stenersens vei 6
0671 Oslo
Telefon: +47- 22 76 05 00
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Indretning af
fleksibelt fællesrum
Børnehaven Skattegårdsvägen 100 havde ved projektets start ca. 80
børn i alderen 1-5 år fordelt i fem afdelinger. Arbejdsgruppen omkring
projektet bestod af af tre pædagoger og 15 børn i alderen 3-5 år fra
forskellige afdelinger af børnehaven.
Gennem projektet har man sammen med børnene arbejdet med legesalen, som er børnehavens fællesrum, der mest anvendes til gymnastik
og leg.

Arbejdet undervejs
Sammen med arkitekturpædagogen har arbejdsgruppen undersøgt
forskellige rumligheder. De har arbejdet med rummets form og proportioner, størrelse og skala, funktion og indretning. Det har de gjort
via øvelser på stedet og gennem arbejde med skitser og modeller.
Børnene har blandt andet sammenlignet formen af rummet

med geometriske former som cirkel, trekant, firkant og rektangel. De har målt
rummet med deres egene kroppe og med målebånd. De har øvet sig i
at orientere sig i en plantegning og en målfast model.
Børnene har øvet sig i demokrati i praksis. Arbejdsgruppen har i løbet
af projektet kontinuerligt haft korte møder, hvor både voksne og børn
har haft mulighed for at fremføre deres synspunkter, diskutere forskellige løsninger for at komme videre med projektet og sammen udvælge
forslag til forbedringer.
Da farvesammensætningen i rummet skulle vælges, blev der gennem
et malerfirma tilknyttet en farvekonsulent, der skulle arbejde med
voksne og børn i gruppen. Gennem konkrete eksperimenter undersøgte de, hvordan farve og lys påvirker rummet. Børnene undersøgte,
hvorfor farverne opfattes forskelligt? Hvorfor en farve ser anderledes
ud, når man holder den i lyset fra et vindue i forhold til længere inde
i rummet, hvor det er mørkere? Hvorfor en blå farve pludselig bliver
grøn, når de omkringliggende farver ændres. De undersøgte også,
hvordan anderledes belysning kan give os forskellige følelser i et rum,
og hvordan mønstre påvirker den måde, vi opfatter rummets størrelse
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på. Børnene fik selv lov til at blande farver og foretage prøvemalinger,
før de besluttede sig for fire forslag til farvesammensætninger, som
resten af børnehaven kunne stemme på.

Resultat
Legesalen fik ny indretning, hvor farver og belysning har gjort det
muligt at anvende rummet på en mere fleksibel måde. Børnehavens
afdelinger har truffet beslutninger, der gavner børnehavens arbejde
med mål og læreplaner. Projektet har skabt et nyt aktivitetsrum, som
øger mulighederne for at bruge rummet på en mere fleksibel måde, så
det kan opfylde børnenes behov for leg, kreativitet og meget mere.
Da forslaget var realiseret, og det nye rum stod klart, blev det indviet for hele børnehaven, børnenes forældre og de øvrige deltagere.
Arbejdsgruppen bestemte, hvordan indvielsen skulle foregå. Børnene
holdt tale, klippede snore, sang, serverede saft og popcorn og gav en
kort introduktion til, hvordan rummet kan anvendes til dans, musik,
teaterforestillinger og meget andet. Der blev også vist et lysbilledshow af arbejdet gennem hele processen.

Förskolen Skattegårdsvägen 100, Sverige
Skattegårdsvägen 100
421 08 Västra Frölunda
Telefon: +46 31 366 45 90
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Fantasiskib til
børnehave og skole
Trekronerskolen og børnehaven Solstrålen drives sammen. I skolen er
der ca. 175 elever i 0.–7. klasse, mens der i børnehaven er ca. 60 børn.
Der går ca. 75 børn i skolefritidsordning, SFO. Personalet er på ca.
40 ansatte. Alle børn fra både børnehaven og skolen har medvirket i
projektet fra start til slut. Elevrådet har i hele perioden haft en central
rolle.
På Trekronerskolen har man et trivselsudvalg med elever, forældre og
personale. Det var dette udvalg, der i REBUS-sammenhæng kom til at
fungere som styregruppe. Gruppen mødtes efter skole- og arbejdstid, og
børn og voksne var ligeværdige parter. Eleverne fra trivselsgruppen sad
også i skolens elevråd, og gennem hele projektet var de primære aktører.

Arbejdet undervejs
Et væsentligt udgangspunkt for trivselsudvalgets arbejde var, hvordan
de kunne få inddraget alle børn, deres oplevelser af rummene og deres
idéer til forandringer i Trekronerskolens fysiske rammer? Dette fik elevrådet ansvaret for og i dialog med de andre i styregruppen
arrangerede de en temauge, som blev indledt med en studietur i busser til andre skoler, feriecentre og legepladser for at få gode idéer. Efterfølgende var der temadage om trivsel og indretning, hvor alle arbejdede med projektet. Kommunens pædagogiske konsulent, som også
deltog i styregruppemøderne, foreslog en idévæg, hvor alle kunne
tegne og skrive om deres REBUS-idéer undervejs i projektet. Idévæggen blev hængt op og brugt både på temadagene og efterfølgende.
Med fokus på hvilke forandringer der skulle ske med skolens ude- og
inderum, interviewede eleverne hinanden. De store elever tegnede og
talte med de mindste børn i børnehave og indskoling, de gik ture på
legepladsen og talte om, hvad de godt kunne lide, og hvad de manglede.
Pædagogerne observerede de mindste børn, hvad de lavede, hvor de
kunne lide at være, og hvad de legede mest med. I alle temadagene var
børnene inddelt i grupper på tværs af alder. Det betød, at der i alle grupper var børn fra 3 år til 7. klasse samt både pædagoger og lærere. Opdelingen underbyggede elevernes ansvar for at inddrage de mindre børn.
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De mange observationer og snakke blev omgjort til visuelle illustrationer af børnenes forslag. Der er blevet tegnet, malet, lavet kollager,
bygget flotte ”skrammelmodeller” samt lavet 3D-forslag på computere.
Ugen sluttede med en stor udstilling, hvor borgmesteren klippede snoren og holdt tale. Ved udstillingen stemte alle børn om, hvilke idéer der
var bedst, og dermed skulle med i styregruppens videre overvejelser.
I månederne efter temadagene arbejdede elevrådet og styregruppen
med forskellige elementer fra de indstillede forslag, hvor det især var
et skib, som var et gennemgående tema i mange af forslagene, der
var i fokus. Trekronerskolen har tidligere haft to forskellige skibe på
legepladsen, men af forskellige årsager var disse nu fjernet.
Forskellige typer skibe var i spil – fra sørøverskib til fiskekutter og
yacht. Valget faldt på et fantasiskib, der kunne indeholde forskellige
lege. Gennem tegninger og modeller blev der udarbejdet forslag til,
hvad skibet skulle indeholde. Forslagene blev diskuteret og holdt op
mod projektets økonomi. Ved afstemning blev skibets endelige indhold besluttet. Eksempelvis var det fra børnenes side meget vigtigere,
at der var et skævt gulv, end at der var en rutsjebane.

Resultat
De endelige byggetegninger blev lavet af arkitekturpædagogen i
samarbejde med skolens serviceleder og elevrådet. Alt blev tjekket
med kommunen samt legepladsinspektøren, og da alle detaljer var på
plads, og alle materialer var bestilt, blev skibet bygget af børnenes forældre på den årlige arbejdsdag. Skibet er blevet et samlende element
på legepladsen, der bruges samtidig af børnehavens mindste børn og
skolens ældre elever. Der er mulighed for at vilde lege med mange
børn kan foregå samtidig med, at andre børn har stille aktiviteter et
andet sted på skibet.
En sidegevinst ved projektet var, at eleverne i 6. klasse blev introduceret for 3D-programmet SketchUp. Efterfølgende har klassen valgt
at bruge programmet aktivt i matematiktimerne, hvor der arbejdes i
skala, geometri og regnes på nye måder.

Trekronerskolen og børnehaven Solstrålen, Danmark
Skolevænget 3/3b
9690 Fjerritslev
Telefon: +45 72 57 81 70
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Fokus på registrering
og idéudvikling
Trosterud skole har elever fra 1.-7.klasse. Skolen har ca. 370 elever. I
projektet deltog alle ca. 46 elever fra 4. klassetrin og deres lærere.
Eleverne blev introduceret til design og arkitektur gennem billedmateriale fra en række skoler i Oslo. Dette gav inspiration til den videre
proces og blev senere ofte nævnt. Eleverne fik også tid til »at lære at
se« bedre, og dermed fik de øje på bygningsmæssige detaljer ved skolen, som de aldrig før havde lagt mærke til.
Styregruppen, som stod for at koordinere og formidle projektet til
klasserne, bestod af otte elever, en arkitekturpædagog, rektor, en lærer og en repræsentant fra kommunen.
Arkitekturpædagogen arbejdede blandt andet med begreberne demokrati og medvirkning: Hvordan det fungerer i praksis, og hvad der er
godt ved det.

Arbejdet undervejs
Selve processen kom godt i gang. Elever, lærere og rektor var fulde af
entusiasme, og der var fra skolen tildelt masser af tid til det arbejde,
der skulle gøres.
En værktøjskasse kaldet REBUS-kassen blev indført i begge klasser.
Den indeholdt farveblyanter, saks, garnruller til opmåling, lineal, kridt
og logbøger og var et godt værktøj. Kassen var ofte i brug, især ved
opmålingsøvelserne ude i skolegården.
Arkitekturpædagogen arbejdede sammen med elever og lærere med at
introducere nye ord og begreber som uderum, facader, interiør og så
videre. Eleverne fik redskaber til bedre at kunne beskrive deres observationer af de fysiske rammer, og de noterede omhyggeligt i logbøger.
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Eleverne visualiserede deres idéer gennem tegninger og modeller.
Desuden tog de billeder, som dokumenterede processen. Drengene
var særligt ivrige i arbejdet med fodboldbanen, hvor de ønskede at
foretage ændringer. De ønskede blandt andet højere hegn rundt om
banen, så bolden ikke kunne ryge ud på vejen, samtidig ønskede de,
at fodboldmålene skulle sættes i stand.
Alle forslag til ændringer og forbedringer blev drøftet i klasserne. De
fleste handlede om ændringer, der kunne komme mange til gode.
Flere forslag, der var fælles for medarbejdere og elever, viste sig at
være for omfattende, dette gjaldt for eksempel ønsket om nye toiletter. I løbet af projektet havde arkitekturpædagogen et møde med en
af skolens serviceledere, for at høre hans mening om elevernes forslag
til ændringer.

Resultat
Til slut og gennem en veldokumenteret proces valgte hver klasse fire
forslag, som blev præsenteret for styregruppen, der derefter tog den
endelige beslutning om nye affaldsspande i skolegården.

Trosterud skole
Telefon: +47- 23 17 70 70
trosterud@ude.oslo.kommune.no
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Æblelund i
grønnegården
Vadum Skole er en folkeskole 0.-9. klasse, der går ca. 410 elever på
skolen. På Vadum Skole var det mellemtrinnet – ca. 160 børn i 4.-6.
klasse – der deltog i REBUS-projektet.
Samtidig med, at REBUS-projektet skulle gennemføres, var det planlagt, at skolen skulle ombygges. Derfor blev der til REBUS-projektet
valgt et afgrænset område, der ikke ville blive berørt af ombygningen,
nemlig grønnegården. Grønnegården er en græsgård, der er omkranset
af skolens fag- og undervisningslokaler. Ved projektstart blev grønnegården ikke brugt ret meget, og den var ikke indrettet til elevorienterede aktiviteter.
Der er i løbet af projektet gennemført REBUS-møder med eleverne på
mellemtrinnet, skolens personale og af og til deltog også en repræsentant fra forvaltningen.

Arbejdet undervejs
På Vadum Skole startede projektet med intro- og temadage i klasserne. Her blev de fysiske rammer diskuteret på et generelt niveau, der
blev lavet fotoregistreringer, opmålingskurser samt interview af elever
og lærere. Der blev udarbejdet klasseplancher med positive og negative elementer i den eksisterende grønnegård. Efterfølgende deltog
alle eleverne på mellemtrinnet i fælles REBUS-temadage. De dage blev
brugt til at bygge arkitekturmodeller i mål 1:50 af skolens bygninger
og grønnegården. Der blev eksperimenteret med at indsætte nogle af
de forslåede elementer i rigtig målestoksforhold. Alle modeller blev
fremlagt, diskuteret og til sidst udstillet i biblioteket.
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Senere i processen blev de konkrete forslag diskuteret i styregruppen
og holdt op mod projektets økonomiske ramme. Eleverne i styregruppen har gennem hele projektet været opmærksomme på at tænke ud
over egne ønsker, og de har forsøgt at se de forskellige forslag som
noget, der skal komme mange til gode. Denne evne og øvelse er blevet stærkere og stærkere i løbet af processen, og det har givet nogle
meget fine diskussioner og overvejelser om de forskellige ønsker til
grønnegården.
Styregruppens valg faldt på en æblelund, hvor man, hvis sulten meldte
sig, skulle kunne plukke et æble. I skyggen af træerne skulle man
kunne slænge sig i hængekøjer og sludre med vennerne eller bare
ligge og læse en bog uden at blive ramt af en vildfaren fodbold. Eleverne ønskede, at hængekøjerne skulle kunne bruges både i pauserne
og timerne.

Resultat
Selve processen med at etablere æblelunden foregik på en arbejdsdag.
Her arbejdede entreprenører og elever side om side. Eleverne arbejdede blandt andet sammen med en gartner fra kommunen, de gravede hullerne til træerne og plantede efterfølgende selv alle træerne. I
denne proces var der meget læring om de hensyn, der skal tages, når
man planter nye træer.
Da de nyplantede træer ikke kunne holde hverken hængekøjer eller
solsejl blev der sat stolper i jorden til at holde det. Stolperne til hængekøjerne og solsejlene blev støbt i jorden af entreprenørerne. De blev
placeret, så der blev skabt nye og forskellige rumligheder, hvor man fx
kan stå i midten og give beskeder eller fremlægge projekter til dem,
der er i hængekøjerne. For at skabe mere rum omkring køjerne blev
der placeret solsejl som tag i en halvcirkel i de samme stolper, som
hængekøjerne hænger i.
Efter en dags hårdt arbejde kunne den nye æblelund tages i brug.

Vadum Skole, Danmark
Søndermarken 29
9430, Vadum
Telefon: +45 99 82 44 50
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Erfaringer fra pilotprojekterne

Legeredskaber og
planter i skolegården
Önneredsskolan er en folkeskole med ca. 300 elever. 56 elever fra tre
5. klasser deltog i projektet sammen med en ansvarlig lærer og tre
støttelærere.
Projektet var centreret omkring den skolegård, som årgangene 4.-9.
klasse anvender.

Arbejdet undervejs
Eleverne har arbejdet individuelt i nogle dele af processen. De har
anvendt logbøger til at skrive og skitsere i. Logbøgerne er både blevet
brugt som et værktøj til at dokumentere processen med, men også
til at kommunikere med arkitekturpædagogen og læreren, som med
jævne mellemrum har indsamlet og læst, hvad eleverne har skrevet.
Efter et registreringsarbejde kom klassen i fællesskab frem til bestemte områder i skolegården, som de syntes trængte til at blive forbedret.
Derefter arbejdede eleverne i mindre grupper på at opstille forbedringsforslag for disse områder. De tegnede, skrev og diskuterede. De
besøgte andre skolegårde og legepladser, tog fotografier og tegnede
skitser. De tre klasser byggede hver sin klassemodel af skolegården,
hvor de forskellige grupper præsenterede deres forslag. Modellerne
blev præsenteret og udstillet i aulaen, hvor alle elever i 4.-9. klasse
stemte på de forslag, de ønskede skulle realiseres. På den baggrund
blev der opstillet en prioriteringsliste.

Resultat
Inden for projektets budget kunne man gennemføre størstedelen af
en forhindringsbane, et klatrestativ, som var nummer tre på listen.
Afslutningsvis blev der planlagt en gårddag, hvor elever, lærere, arkitekturpædagog og ejendomsforvalteren i fælleskab ryddede, malede
og tilplantede skolegården.

Erfaringer fra pilotprojekterne

Klasserne har efterfølgende fortalt andre om deres skolegård og arbejdet med projektet. Der har været voksne REBUS-deltagere fra Norge
og Danmark og landskabsarkitektstuderende, som har aflagt studiebesøg på skolen. Repræsentanter fra arbejdsgruppen har også deltaget
i en messe, hvor de udstillede materiale og fortalte om projektet til
interesserede.

Önneredsskolan, Sverige
Juteskärsgatan 3
421 59 Västra Frölunda
Telefon: +46 31 366 45 50
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Erfaringer fra pilotprojekterne

Indretning
af uderum
Øraker Skole er en ungdomsskole med i alt ca. 340 elever. Halvdelen
af 8. klassetrin, i alt ca. 60 elever på omkring 14 år deltog i projektet.
De 60 elever koncentrerede deres interesse om skolens udearealer.
Dette var i tråd med ledelsens ønsker om et sted at være for dem, som
ønskede at bevæge sig og dem, som ønskede at sidde på en bænk i
solen. Flere af elevgrupperne ønskede at arbejde med forslag omkring
brug af et skovområde. Undervejs i processen viste det sig imidlertid,
at området højst sandsynligt skulle benyttes til en udvidelse af skolens
bygningsmasse.

Arbejdet undervejs
Elevene havde, efter en veldokumenteret gåtur, meget få ønsker til
ændringer indendørs på skolen. Gennemgangen af skolens udeområde
viste imidlertid, at der var mange ønsker om alt fra nye basketballnet,
flere blomster og paintballbane til indretning af et atrium.
Valget af repræsentanter til styregruppen, samt suppleanter, blev gennemført så realistisk som muligt i forhold til for eksempel et lokalvalg:
der var mange repræsentanter at vælge mellem, hemmelig afstemning, ”stemmeurne” og strenge regler for, hvornår stemmesedler var
gyldige eller ugyldige.
Diskussionerne i styregruppen var lange og gode, og elevene var dygtige til at udtrykke sig og modtagelige for argumenter. Kort sagt: møderne var gode eksempler på demokratisk praksis: alle fik mulighed for
at komme med deres synspunkter, men flertalsbeslutninger afgjorde
valget: Det blev ikke en paintballbane, men indretning af atriet.
Rektor deltog i styregruppen sammen med en af skolens lærere. Dette
var af stor betydning for gennemførelse af møderne og opfølgning på
de beslutninger, som blev taget. Yderligere to lærere deltog i projektet. Det var let at komme i kontakt med rektor og lærere både via
e-mail og telefon.

Erfaringer fra pilotprojekterne

Arkitekturpædagogen og nogle af eleverne besøgte en leverandør af
udemøbler, og eleverne tog billeder, målte op og nedskrev priser på
de møbler, de selv syntes, var de bedste. Derefter blev der lavet en billedpræsentation for alle eleverne, atriet blev opmålt, og alle arbejdsgrupper udarbejdede indretningsplaner. En brandansvarlig fra Undervisningsbygg Oslo KF informerede om, hvor møblerne kunne stå, så de
ikke spærrede for flugtvejene.

Resultat
Nogle af eleverne var med til at sætte møblerne på plads i atriet, og
de opdagede straks, at møbler i fuld størrelse – og tre dimensioner –
er noget andet end at lave en indretningsplan i to dimensioner og målestoksforhold 1:50. Der blev derfor hurtigt taget nogle beslutninger
om placering af møblerne. Alle skolens elever var inviteret til åbningen
af det nye rum. Der blev serveret forfriskninger og holdt taler om processen og det fine resultat.

Øraker Skole, Norge
Lilleakerveien 60
0284 Oslo
Telefon: +47 22510260
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Fugle som tema
Børnehaven Östra Palmgrensgatan 38 har fire afdelinger med ca. 80
børn i aldersgrupperne 1-3 år og 3-5 år. En pædagog og ca. 20 børn i
alderen 4-5 år deltog i projektet.
Gennem projektet har børnehaven udviklet og skabt flere muligheder
for børnene for at lave aktiviteter på nabogrunden, der ejes af kommunen. Man har derfor samarbejdet med park- og naturforvaltningen
og sammen skabt legemiljøer mellem buskene og træstammerne og
en samlingsplads. Temaet for børnehavens projekt har været fugle.

Arbejdet undervejs
Med temaet fugle som udgangspunkt undersøgte børnene sammen
med arkitekturpædagogen deres udemiljø og kom med forslag til,
hvordan de kunne skabe gode steder for fugle i gården.
Ved hjælp af luftfotos og kort over området så børnene på deres gård,
som fuglene ser den. De lånte materiale med pædagogisk indhold om
fugle fra Naturhistorisk Museum og lærte mere om fugle. Børnene
lavede kollager, skulpturer og byggede modeller af fugle og fuglereder.
Børnene byggede redekasser, som blev sat op i gårdens nye ’fugletræ’.

Resultat
Gården blev indrettet med redekasser og fugletræ. Der blev installeret
et webkamera i en af redekasserne, og det giver børnene mulighed
for at følge, hvad der sker derinde. Hvem flytter ind? Hvor lang tid
går der, før æggene er udruget? Hvad bliver fugleungerne madet med?
Hvor lang tid går der, før de forlader reden?
Baseret på det pædagogiske arbejde i børnehaven og børnenes behov
har børnehaven nu fået en bedre udnyttelse af legepladsen. Børnehaven kan fortsætte med at arbejde med temaet og udvikle det på forskellig vis. Man kan bygge en eller flere foderautomater til at hænge
op i fugletræet, eller man kan bygge et fuglebad et sted i gården.

Erfaringer fra pilotprojekterne

Børnehaven har diskuteret og udviklet deres udemiljø. I denne proces er de kommet frem til, at de har brug for mere plads til udendørs
leg og andre aktiviteter. Gennem samarbejde med park-og naturforvaltning, har de nu fået adgang til et område uden for børnehavens
legeplads, som de kan fortsætte med at bruge til en masse gode
udeaktiviteter.

Børnehaven Östra Palmgrensgatan 38, Sverige
Östra Palmgrensgatan 38
426 05 Västra Frölunda
Telefon: + 46 31 366 14 85
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Projektpartnere
Sverige
Göteborgs Stad lokalförvalningen – Lead Partner
Göteborgs Stad kulturförvaltningen
Västra Göteborgs stadsdelsförvaltning
Göteborgs Stad Center för skolutveckling
Försäkrings AB Göta Lejon
Ale Kommun Tekniska förvaltningen
Kultur i Väst
Movium – SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling, Sveriges
lantbruksuniversitet
Hanverkscentrum/Målarmästarna

Norge
Undervisningsbygg Olso
Oslo Forsikring AS
Utdanningsetaten i Oslo

Danmark
Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet, DPU
Jammerbugt Kommune
Aalborg Kommune
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Rejsen til et bedre børne- og skolemiljø

REBUS

REBUS
Målet med denne guideline er at inspirere til at
arbejde med forbedringer af det fysiske miljø i
skoler og børnehaver i samarbejde med de børn
og unge, der går der.

Guidelinen er et resultat af et EU-projekt, hvor
der i Sverige, Norge og Danmark er gennemført
12 pilotprojekter i skoler og børnehaver. Udgangspunktet har været børns og unges idéer til forbedring af de fysiske rammer. Guidelinen er struktureret som en manual med forskellige arbejdsfaser
og med tips til, hvordan man kan arbejde, så det
bliver en god proces og et langsigtet resultat.
Velkommen med på rejsen til et bedre børne –
og skolemiljø!

Rejsen til et bedre børne- og skolemiljø

Den henvender sig først og fremmest til lærere og
børnehavepædagoger, forvaltninger, ledelser og
arkitekter, men forhåbentlig vil børn og unge også
nyde godt af den, da fundamentet for guidelinen
er børns og unges medbestemmelse og deltagelse.

REBUS

Rejsen til et bedre børne- og skolemiljø

REBUS

Resan till en bättre skolmiljö
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