
 CRAFTværk 

Netværksmøde 30. oktober 2019 kl.11.00 - 15.00 

Sønderrisskolen, Krebsens kvarter 58, 6710 Esbjerg V 
 

Så er det igen blevet tid til at mødes i CRAFTværket. 

Denne gang mødes vi i Esbjerg. Formålet med dagen er at dele viden og erfaringer om CRAFT og 
sammen skabe og udvikle idéer til, hvordan CRAFT succesfuldt kan forankres i praksis. 

Vi har sammensat et program, som retter sig både mod nye deltagere, der gerne vil i gang med 
CRAFT og de mere erfarne deltagere, der gerne vil videreudvikle og forankre metoden i 
praksis.  Læs om de spændende workshops i nedenstående og glæd dig til en keynote med Micki 
Sunesen om eleven som forsker. 

Du tilmelder dig til netværksdagen her - hvor du også skal vælge, hvilke workshops du ønsker at 
deltage i. Der afvikles to runder med workshops, således at du får mulighed for at deltage på to. 

Program for dagen 
 
11.00 - 11.30 Velkomst v. CRAFT og Esbjerg kommune 
11.30- 12.00. Keynote: Micki Sunesen - Eleven som forsker  

Med afsæt i tilgangen "Eleven som forsker" vil Micki Sunesen give et bud på, hvordan elevernes 
stemme og perspektiver kan indtænkes på demokratiske måder i forbindelse med 
skoleudvikling. Han fremlægger resultater fra et pilotprojekt om Eleven som forsker, og drager 
relevante paralleller til CRAFT. Derudover vil Micki berøre de relationelle og samspilsmæssige 
faktorers betydning for elevernes læringsudbytte - i arbejdet med såvel Eleven som forsker som 
med CRAFT. 

Frokost 
 
12.45 - 13.30 Workshops runde 1 
 
Kaffe & kage 
 
13.45 - 14.30 Workshops runde 2 
14.30 - 15.00 Opsamling og perspektivering 
 
Tak for i dag 

 
Vi glæder os til at se jer, 
Venlig hilsen CRAFT-teamet; Mads Sode, Rikke Dahl & Heidi Theilmann 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4STb--zPy8o519cQ8tFaLy74J1BCY2gszLXX0KxUF-CQG2Q/viewform?usp=pp_url
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Beskrivelse af workshops 

 

Det innovative elevråd 

CRAFT sætter i samarbejde med Danske Skoleelever fokus på, hvordan CRAFT kan medvirke til 
at fremme innovative og kreative elevråd.  Ved at anvende CRAFT processer øges elevrådets 
demokratiske dannelse mhp. at styrke elevrådsarbejdet og samarbejdet med skolebestyrelser.  

Formålet med denne workshop er at få udarbejdet de første bud på eksemplarisk materiale til 
afprøvning i egen kommune.  

Mads Ostermann & Morten Vontillius Holten Andersen (Edu-C.dk) faciliterer. 

  

Hvordan booster jeg den lokale it-didaktiske innovation i en presset 
kommunal hverdag - kan CRAFT være svaret? 

Få hjælp og inspiration til hvordan du som pædagogisk udviklingskonsulent kan sætte gang i 
innovative it-didaktiske læreprocesser i din kommune. Er CRAFT svaret - og hvordan kommer du 
godt fra start og får skabt en succesfuld proces? 

Formålet med workshoppen er at samskabe og her ved støtte og inspirere kommunale konsulenter 
i arbejdet med it pædagogisk udvikling. 

Pædagogisk konsulent Mads-Peter Galtt fra Egedal kommune & Mads Sode (STIL) 
faciliterer. 

  

CRAFT#1 for begyndere – kom godt i gang 

Er du ny i CRAFT og nysgerrig på, hvordan du kommer godt gang med CRAFT, får du her 
mulighed for at blive guidet igennem et typisk design- og innovationsforløb. Du får bl.a. indsigt i 
CRAFT’s nye hjemmeside https://www.craft-it.dk/ , hvor der er adgang til ressourcer og værktøjer, 
der hjælper dig godt i gang. 

Derudover får du mulighed for at høre et eksempler på, hvordan der kan arbejdes med CRAFT i 
praksis ved lærere fra Niels Steensen Gymnasieskole i København. 

Formålet med workshoppen er du kommer hjem med viden og motivation til at starte dit eget 
CRAFTforløb op. 

Rikke og Heidi (STIL) faciliterer og Morten og Malene (lærere) fra NSG fortæller fra praksis. 

https://www.craft-it.dk/
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CRAFT#2 som skoleudvikling – fra en skoleleders perspektiv 

Denne workshop er for konsulenter eller skoleledere der er nysgerrige på, hvordan CRAFT kan 
forankres som en didaktisk metode som benyttes på tværs af fag og som alle elever får erfaring 
med. Hvordan klædes lærere og pædagoger på til at arbejde med CRAFT og hvordan skabes der 
ejerskab blandt personalet. Skoleleder Jan Wittrup samt pædagogisk leder Nanna Oehlenschlager 
fra Esbjerg kommune fortæller, hvordan CRAFT indgår som en fast didaktisk metode på 
Auraskolen, hvor både lærere og pædagoger benytter metoden og hvor CRAFT er sat på 
skoleskemaet. 

Rikke og Heidi fra STIL faciliterer og skoleledelse fra Esbjerg fortæller fra praksis. 
 

 

 

 


