
Til Forvaltninger og skoleledere: 

 

Vil I være med til at undersøge, hvordan der kan skabes inkluderende læringsmiljøer ved at 

lade eleverne forske i egen skole? Hvis ja – så læs videre… 

Hvad er projektets idé? 

Projektets ide er, at skabe inkluderende læringsmiljøer ved at eleverne forsker i egen skolekontekst. 

Lokale forandringer foretages på basis af elevernes fund. Derved etableres et elevdemokrati, hvor  

forandringer i skolen foretages på basis af noget, som eleverne selv har undersøgt. Via dette arbejde 

tilegner eleverne sig de faglige kompetencer, som de også ville have gjort via den almindelige under-

visning. For at kunne dette, uddannes de involverede lærere og pædagoger gennem et skræddersyet 

kompetenceudviklingsforløb, og opnår derved de nødvendige færdigheder til at undervise og under-

støtte deres undervisning i 8. klasse og opefter. Ledere involveres og engageres ud fra nyeste forsk-

ning om skoleledelse. 

 

Hvad er indholdet af projektet? 

Projektet står på tre ben. For det første (1) indebærer projektet at der, sammen med jer (så det kan 

passe ind i fagene, fx samfundsfag eller historie), afvikles lokale undervisnings- og undersøgelsesfor-

løb sammen med eleverne.  For det andet (2) indebærer projektet et skræddersyet kompetenceudvik-

lingsforløb for lærere og pædagoger. For det tredje (3) indebærer projektet en evalueringsdel, hvor 

udbyttet af indsatserne undersøges og formidles. 

 

Hvem kan deltage i projektet? 

Forløbet henvender sig til elever fra 8. klasse og op, forvaltninger, skoleledere, folkeskolelærere og 

pædagoger, som arbejder med elever i den nævnte målgruppe.   

 

Hvornår går projektet i gang?  

Projektet igangsættes skoleåret 2017 med start september. Projektet forløber over et skoleår. 

 

Hvordan finansieres projektet? 
 

Projektet finansieres via projektmidler fra fonde. Disse midler skal vi søge sammen. Der vil ofte være 

en mindre medfinansiering fx i form af arbejdstimer for lærere og pædagoger i forbindelse med   

kompetenceudviklingsforløbet.  

 

 

 

Eleven som forsker i inklusion 



(forsæt fra forside) 
 

 

Hvem afvikler projektet 

Projektet afvikles i et samarbejde mellem: 

 

 VIA UC 

 Hanne Lynnerup Toft 

 University College Nordjylland (UCN) 

 Søren Pjengaard 

 Center for Medieret Læring og Inklusion (CEMELI) 

 Micki Sonne Kaa Sunesen 

 De involverede skoler er fra hele Danmark. 

  

Hvad kan du gøre nu? 

1. Du kan deltage i informationsmøde om projektet d. 12. april, som afvikles klokken 10.00 - 

12.00 på VIA i Horsens. Tilmeld dig informationsmødet ved at kontakte en af projektlederne. 

Ved tilmelding får du yderligere information.   

2. Du kan kontakte os for uddybende samtale.  

3. Du kan rekvirere projektmaterialet, hvor du kan læse mere indgående om projektet. 
 

  

Vi håber på et godt samarbejde. 

 

 

 

 

 

Mange hilsner  

 

Hanne Lynnerup Toft (VIA)  Søren Pjengaard (UCN)   Micki Sunesen (CEMELI) 

ht@via.dk / 87551989  soe@ucn.dk / 76690608   sunesen@axept.dk / 22487962  

(skoler i Midt- og Sydjylland)  (skoler i Nordjylland)   (skoler på Fyn, Sjælland og Øerne)  
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