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Arbejdsspørgsmål.



Hvordan skaber vi 
flerstrengede, indragende 
og engagerende grønne 
udearealer omkring 
Lyshøjskolen?



Fremtidsscenarie.



Lyshøj er ruminddelt med mange rum i rummene. Fleksible 
kroge kan laves til udendørs klasserum eller hyggelige 
samlingssteder. Det er på Lyshøj man aftaler at mødes 
over en kop kaffe eller en madkurv. Her er mindful-rum, 
musik-rum, sand-rum, bygge-rum, fugle-rum, bold-rum mv.

Lyshøj bindes sammen af ruter med flere funktioner der 
bevæger sig organisk rundt om skolen. Ruterne er oplyst 
med tryg belysning og opfordrer til løb, rulleskøjter, 
gåture, oplevelse, læring og leg hele døgnet.

Området afspejler naturens variation i mini-landskaber 
samtidig med, at der stadig er plads til boldspil og 
forskellige samværsmuligheder ved bænke, gynger, 
legestativer, bålpladser mv.

Udearealerne falder i ét med naturen, og der er stor 
variation af beplantning og særligt udvalgte træer til 
klatring. 

Lyshøj er et rekreativt område med plads til 
bevægelse og afslapning, der tiltrækker og samler 
mennesker på tværs af generationer. Lyshøj skaber 
rum for læring, samarbejde, glæde og livskvalitet for 
unge og ældre på alle tidspunkter af døgnet. 



Styrker.



Faciliteter
Styrker

Multihus

Hallerne
Bålhytter

Tarzanbane

Kunststofbanerne

Boldbanerne

Fjord

Skovstykke(r)

VandGrønt

Flot allé

Gode elever

Ingen hærværkAfd. i områder

Lyshøj Nord

Stisystemer

Central beliggenhed

Meget trafik

Let adgang til indkøb

Størrelsen på udearealerne

God plads

Mange udendørs kroge/områder

Størrelsen



Aktiviteter
Styrker

Temauger

Udeuger

Læring i bred forstand

Understøttende undervisning

Linjedage

Trivselsdag
Undervisning

Bevægelse

Højt aktivitetsniveau

Fodbold

Aktivitetstilbud fra NBSif 

Forældrefest

SFO

Traditioner for børn og personale

Mange aktører



Faglighed
Styrker

Dygtige elever
Engageret personale

Høj faglighed for alle

Stolthed

Nørder
Dygtig personale

Faglig og kreativ fokus Linjefag

Specialiserede faglærere 

Særligt gode til dansk, engelsk og matematik

Pædagoger + lærer = tværprofessionelt

Stor viden om at dele viden 

Ressourcecenter

PPR
Trivsel fremfor alt

Gode resultater (FSA)

Tests



Kultur
Styrker Vil være first-mover

AmbitiøsePlads til udvikling

Modig og nysgerrig

MålrettetÅbenhed for det nye

Stolte

Selvstændighed

Positive

Sko-fri skole

Samspilskultur Dialog

Kommunikation meller parterne



Projektkriterier.



Vi vil skabe et fyrtårn med flere funktioner 
og flere lokale ejerskabsforhold



Vi vil påvirke 
på flere parametre

Needs

NudgeNurse



Vi vil ramme 
kernegrupper 
og nye brugere

Kernegrupper

Nye brugere



Vi vil ramme 
kernegrupper 
og nye brugere

Lokale virksomheder 

Andre omkringliggende institutioner

Potentiel Ungdomsklub

NBSIF

Løbeklubben

Fritidsaktiviteter

Lokalbefolkningen

Hundeluftere 

Pensionister

Hækvenner

Lokalrådet

Skoleelever

SFO børn

Medarbejdere 

Forældre

Skolebestyrelsen

Unge efter skole

Kirken

Bagagerumsmarked/
andre aktiviteter

Kernegrupper

Nye brugere



Stedets 
iboende 
kvaliteter.



Vi vil tage afsæt i stedets 
iboende kvaliteter

Lys[høj] [Lokal]liv

Natur[lig][Regn]vand



Vi vil tage afsæt i stedets 
iboende kvaliteter

[Regn]vand Lys[høj] Natur[lig]

Det regner ca. hver 2. dag 
i Danmark. Det er gennem-
snitlig 765 mm. regn om året. 
Børnene elsker at lege med 
vand, så vi ønsker at udnytte 
denne kvalitet og gøre vand til 
et bærende element i de nye 
udearealer.

Lys baner vej og byder 
velkommen. Lys skaber 
stemninger. Lyshøj burde 
være indbegrebet af Lys, 
men alt lys er fraværende. 
Lys er en uudnyttet kvalitet, 
som vi ønsker at gøre til et 
bærende element i de nye 
udearealer. 

Lyshøj er omgivet af fjord og 
skov. Naturen er en essentiel 
del af områdets DNA, hvorfor 
det bør spille en væsentlig 
rolle i de nye udearealer. Vi 
ønsker udnytte den eksiste-
rende natur og udvikle den 
til et bærende element i de 
nye udearealer.  

[Lokal]liv

Lyshøj er et område som 
sprudler af liv og aktivitet 
Lyshøj er et naturligt og 
centralt samlingssted for 
lokalborgere, men det er 
også et område hvor de 
lokale relationer er gået 
tabt. Vi vil fordre og gen-
skabe det lokale liv og vi 
ønsker at gøre det til et 
bærende element i de nye 
udearealer.



Personas.



30-70 år

Muligheder
· Dejligt med børnesnak og liv 
· Vi er glade for at komme på skolen
· Begejstring for besøg fra skolen

Opmærksomhedspunkter
· Træer og buske skal vedligeholdes
· Børnene smider affald på stierne
· Røg fra bålpladsen giver gener

Træer og buske  
skal vedligeholdes. 

Barnevognssti og cykelsti 

Børnene brækker 
grene af træerne 

Jeg vil gerne følge 
med i livet på skolen, 
og syntes det er 
positivt at blive 
inddraget i projektet 
om udearealerne. 

Nina Nabo



30-80 år

Muligheder
· Ressourcestærke borgere i Lyshøj
· Velvillighed og passion
· Lyshøj Lounge

Opmærksomhedspunkter
· Ressourcestærke borgere i Lyshøj
· En forstad til Kolding
· Manglende fællesskabsfølelse

Lars Lokal
Jeg vil faktisk gerne 
kende dem som bor i 
mit lokalområde. 

 

Trafikken! Det er et 
kaos om morgenen. 

Lyshøj er et område med 
meget ressourcestærke 
borgere - det er der både 
fordele og ulemper ved. 



40-60 år

Muligheder
· Puljer til fornyelse af legepladser
· Politiske strømninger mod en mere 

åben folkeskole

Opmærksomhedspunkter
· Kommunalvalg
· Politiske agendaer

Pia Politiker Super spændende 
at koble skolens 
udearealer og 
lokalbefolkningen. 
Det bidrager til et 
stærkere lokalområde

Vi skal have en ny 
terminologi og forståelse! 
Fra skolegårde 
til friarealer

Fremtidens folkeskole 
skal være langt mere 
åben udadtil. Udvikling gennem design er 

et politisk fokus i Kolding



30-50 år

Muligheder
· Forældrene er aktive, og vil gerne 

lave aktiviteter med deres børn
· Ressourcestærke forældre

Opmærksomhedspunkter
· Utryghed ved at sende børn ud i 

morgentrafikken
· Travle karriereforældre

Far Frisk
Det er godt at der endelig 
sker noget!

Jeg har travlt om morgenen, 
så jeg læsser børnene af ved 
Aldi, så jeg hurtigt kan kom-
me afsted igen. 

Hvis der var flere  
aktiviteter til både børn 
og voksne, ville mange 
flere bruge området. F.eks. 
en forhindringsbane ville 
jeg bruge sammen med 
mine børn i weekenderne. 

Der er slidt, der vokser 
ukrudt over det hele, 
og det er bare ikke 
særlig hyggeligt.  



35-60 år

Muligheder
· Nbsif samler de aktive lokale
· Indgå i et tættere samarbejde

Opmærksomhedspunkter
· Udvisket grænse  

mellem nbsif og Lyshøj
· Hvem har retten til udearealerne?

Frank Frivillig

Der er rigtig 
mange muligheder 
udenfor, men hvem 
vedligeholder det?

Det kunne være fedt 
med løbebaner, udendørs 
træningsredskaber, fleksible 
boldbaner med godt underlag 
og noget bedre belysning.

Der kommer flere børn 
til og vi får snart 
pladsproblemer - 
allerhelst vil vi gerne 
have en ny hal. 

Vi er en driftig forening 
som gør tingene selv. 
Vi vil udvikling.



30-65 år

Muligheder
· Lærerne er idérige
· Lærerne som ambassadører 
· lærerne kender børnene godt

Opmærksomhedspunkter
· Udeundervisning skal være nemt
· Projekter må ikke afhænge af én 
· Lærerne på Nord føler sig overset

Linda Lærer
Jeg savner 
inspiration til at 
kunne lave god 
udeundervisning. 

Der mangler generelt 
udendørs siddepladser - 
både til gruppearbejde og 
til børnene at hænge ud på. 

Når børnene har det 
godt, så har jeg det 
også godt. 

Børnene elsker at 
klatre og spille bold, 
men der er meget få 
legeredskaber til så 
mange børn. 



40-60 år

Muligheder
· Dygtige altmuligmænd
· Kender skolen ud og ind

Opmærksomhedspunkter
· Gode arbejdsrammer for 
 pedellerne er væsentligt
· Pedellerne har store maskiner

Palle Pedel
Der er mange børn. 
Alt bliver brugt og 
der er tryk på - så 
der er meget slitage 
på tingene herude. 

Der mangler 
siddepladser og lys. 

Der skal være 
nogle gode stier, 
så vi stadig kan 
køre rundt og 
samle affald eller 
rydde sne. 



6-10 år

Muligheder
· Små børn kan lege med hvad som 

helst. De keder sig aldrig.
· Skoven og voldene er de glade for

Opmærksomhedspunkter
· 0. kl. må ikke være i skoven
· Volden er en naturlig afgrænsning
· Der mangler siddesteder

Ida Indskoling

Vi leger og bygger 
huler i skoven og på 
voldene. 

Vi sidder tit på 
ristene og leger.

Min far følger mig altid 
over i skolen, for det 
er meget mørkt.

Jeg kan godt lide 
at gynge i den 
store gynge, men 
drengene tager 
den altid!



10-13 år

Muligheder
· Meget idérige børn

Opmærksomhedspunkter
· Få legeredskaber til mellemtrinnet
· Man vil stadig gerne lege 
· Børnene mangler siddesteder

Mads Mellemtrin Når det regner er 
der bare mega meget 
mudder. Det er 
irriterende!

Det er fedt at spille 
fodbold med drengene, 
men banerne er 
skemalagte, så vi 
kan ikke spille hele 
tiden. Så klatre vi på 
crossfitstativet!

Det kunne være ret 
fedt med en legeplads 
på taget, eller en 
parkourbane i 
kælderen

Min mor siger jeg skal 
passe på i trafikken, 
for der er mange biler 
og cykler om morgenen. 



13-16 år

Muligheder
· Flere aktiviteter til de store elever
· Designundervisning på skemaet

Opmærksomhedspunkter
· Man kan ikke fastholde eleverne på 

Nord i frikvartererne. 
· Der mangler ungdomstilbud

Ulrikke Udskoling
Vi sidder sommetider 
og snakker på 
træstammerne. 
Drengene spiller 
bare fodbold.

Jeg kan bare godt 
lide at hænge ud med 
mine venner, men der 
sker ikke så meget på 
Lyshøj om aftenen.

Der er ikke så me-
get at lave på skolen 
i frikvartererne, så 
vi cykler til Aldi og i 
Lagkagehuset. 



Her er vi.



Her er vi
Oversigtskort



Her er vi
0. klasser



Her er vi
1. klasser



Her er vi
2. klasser



Her er vi
3. klasser



Her er vi
4. klasser



Her er vi
5. klasser



Her er vi
6. klasser



Inspirations
katalog.



Inspiration
Skovsnoen



Inspiration
Skovsnoen



Inspiration
Skovsnoen



Inspiration
Frederiksbergskolen



Inspiration
Frederiksbergskolen



Inspiration
Frederiksbergskolen



Inspiration
High Line Park



Inspiration
Superkilen



Inspiration
ROOFTOP



Inspiration
ROOFTOP



Inspiration
Atletikeksperimentariet



Inspiration
Atletikeksperimentariet



Inspiration
Atletikeksperimentariet



Inspiration
Konditaget Lüders



Inspiration
Konditaget Lüders



Inspiration
Stjernen



Inspiration
Skolen i Sydhavnen



Inspiration
Skolen i Sydhavnen



Inspiration
Skolen i Sydhavnen



Inspiration
Skolen i Sydhavnen



Inspiration
Vanløse skole



Inspiration
Vanløse skole



Inspiration
LEGO House



Inspiration
LEGO House



Inspiration
Tracks



Inspiration
Tracks



Inspiration
Tracks



Inspiration
Tracks



Inspiration
One Two Three Swing



Inspiration
Jeppe Hein bænke 



Inspiration
The Longest Bench



Inspiration
Siddesteder med 
flere funktioner



Indsigter og 
Mulighedsrum.



Indbydende uderum med flere 
funktioner og brugergrupper

Lyshøj som lokalsamfund

Lokale brugergrupper 

Lys

Udeundervisning

Sidde- og samværssteder

Udearealer der fordre leg

Boldspil og klatring

Mulighedstemaer
Naturen spiller en vigtig rolle

Regn og vedligehold

NBSIF og Lyshøj

Hækvenner

Trafik-kaos

Cykelforhold

Adgangsveje fra Nord

Lyshøj Nord

Projektforankring



Indsigter
Indbydende uderum med flere  
funktioner og brugergrupper

Vi ønsker at Lyshøjskolen 
skal være et naturligt 
sted at gå/løbe ind forbi



Indsigter
Indbydende uderum med flere  
funktioner og brugergrupper



Indsigter
Indbydende uderum med flere  
funktioner og brugergrupper



Indsigter
Indbydende uderum med flere  
funktioner og brugergrupper



Indsigter
Indbydende uderum med flere  
funktioner og brugergrupper



Indsigter

Det er et meget 
”skoleagtig” område, 
som ikke lægger 
op til mange andre 
aktiviteter

Vi ønsker at Lyshøjskolen 
skal være et naturligt sted 
at gå/løbe ind forbi

Vi ønsker at 
lokalbefolkningen 
bruger lyshøjskolens 
arealer i 
weekenderne

Indbydende uderum med flere  
funktioner og brugergrupper

Vi vil gerne at 
gæster fra 
Trapholt og Kolding 
Fjord tager forbi 
Lyshøjskolen.  

”Skolens område er 
for åben til at vi 
voksne gider bruge 
det”.

Der er tale om en ny 
ungdomsklub

Lyshøj er et naturligt 
knudepunkt for rigtig 
mange borgere.

Skolen ligger centralt og 
samler både Strandhuse, 
Nr. Bjert og Drejens. 

Lyshøjskolen 
vil tage et 
samfundsmæssigt 
ansvar og være det 
samlende organ 
for en stærk 
lokalbefolkning. borger

Der mangler et 
sted til de unge 
som ikke dyrker 
sport. Et sted de 
kan bruge og hænge 
ud ved om aftenen

lærer

lærer



Indsigter

Lokalrådet arbejder 
for at varetage 
almenets interesser

Lokalbefolkningen 
er bestemt ikke 
ligeglad med, 
hvordan tingene 
ser ud. 

Vi ønsker ikke at 
Lyshøj skal ligne 
et Palles Tivoli

Lyshøj er et område 
med karriere-
mennesker som er 
sig selv nærmest

Lyshøj er et område med meget 
velbemidlede borgere, som gerne vil 
inspireres kulturelt og æstetisk 

Lyshøj som lokalsamfund

Mange henter brød ved bageren - 
både i weekenderne og i hverdagene. 

Skolen, bageren 
og Aldi er et 
naturligt centralt 
samlingssted for 
lokalborgerne. 

Lyshøj er 
efterhånden vokset 
sammen med Kolding, 
og er således ikke en 
landsby med meget 
lokalfællesskab som 
i fx Vamdrup

Tendens til at 
lokalborgerne 
ønsker mere nære 
relationer. Lyshøj 
Lounge er et 
eksempel herpå. 

Folk efterlyser gamle 
lyshøj-arrangementer.  
Fx byfest mv. 

borgerborger



Indsigter

”Hvis der er noget 
til både børn og 
voksne, så tror jeg 
det ville trække 
flere til”

Mad, drikke og hygge samler 
mennesker i deres fritid 

Hæk-vennernes 
børnebørn bruger 
legepladsen i 
weekenderne 

Der skal være rent, hyggeligt og 
indbydende, førend forældrene 
gider være på skolens legeplads

Den gamle 
tarzanbane tiltrak 
ofte børnefamilier i 
weekenderne

Der er mange besøgende på 
Lyshøjskolen i weekenderne, 
hvis der er sportsaktiviteter

Lokale brugergrupper
Der er mange hundeluftere, som 
går tur omkring skolen. De lufter 
deres hunde tidligt om morgenen 
og sent om aftenen

forældre

elever

borger

borger

lærer



Indsigter

”Hvis der er noget 
til både børn og 
voksne, så tror jeg 
det ville trække 
flere til”

Mad, drikke og hygge samler 
mennesker i deres fritid 

Hæk-vennernes 
børnebørn bruger 
legepladsen i 
weekenderne 

Der skal være rent, hyggeligt og 
indbydende, førend forældrene 
gider være på skolens legeplads

Den gamle 
tarzanbane tiltrak 
ofte børnefamilier i 
weekenderne

Der er mange besøgende på 
Lyshøjskolen i weekenderne, 
hvis der er sportsaktiviteter

Lokale brugergrupper
Der er mange hundeluftere, som 
går tur omkring skolen. De lufter 
deres hunde tidligt om morgenen 
og sent om aftenen

forældre

elever

borger

borger

lærer

H

Mulighedsrum

Hvordan bidrager vi til 
udviklingen af samværet for 
lokalsamfundet og hvordan 

tiltrækker vi flere lokale 
brugergrupper til området 

omkring Lyshøj?



Indsigter
Lys



Indsigter
Lys



Indsigter
Lys



Indsigter
Lys



Indsigter
Lys



Indsigter
Lys



Indsigter
Lys

Lyshøj burde være = 
LYS, men der er meget 
mørkt på området

Lys byder 
velkommen 
og baner vejen

Der er meget mørkt på 
skolen efter solnedgang

forældre

Lys kan 
medvirke til at 
gøre Lyshøj til 
et rart sted 
efter mørkets 
frembrud

Der mangler lys på stierne 
og belægningen er ujævn. 
Det giver våde sko og i 
værste fald skader

nbsif

Fodboldspillere 
går bag om skole 
og over vejen for 
at komme over 
til banerne ved 
spejderhytten, 
men der er meget 
mørkt 

Der mangler lys ved 
indgangsstien og på 
basketballbanen

pedel

Der er meget mørkt i skolegården 
om morgenen når forældrene skal 
aflevere deres børn i indskolingen

Manglende lys 
på hele området 
fordrer at der 
foregår lyssky 
aktiviteter om 
aftenen og i 
weekenderne

lærer



Lyshøj burde være = 
LYS, men der er meget 
mørkt på området.

Lys byder 
velkommen 
og baner vejen

Der er meget mørkt på 
skolen efter solnedgang

forældre

Lys kan 
medvirke til at 
gøre Lyshøj til 
et rart sted 
efter mørkets 
frembrud

Der mangler lys på stierne 
og belægningen er ujævn. 
Det giver våde sko og i 
værste fald skader.

NBSIF

Fodboldspillere 
krydser bag om 
skole og over 
vejen for at 
komme over til 
banerne ved 
spejderhytten 

Der mangler lys ved 
indgangsstien og 
basketballbanen.

pedel

Der er meget mørkt i skolegården 
om morgenen når forældrene skal 
aflevere deres børn i indskolingen

Manglende lys 
på hele området 
fordrer at der 
foregår lyssky 
aktiviteter om 
aftenen og i 
weekenden.

lærer

Hvordan kan vi arbejde med at skabe lys 
som baner vej og byder velkommen?

Hvordan kan vi arbejde med lys som et 
bærende element i de nye udearealer?

Hvordan kan vi formidle Lyshøj med lys?

Mulighedsrum
Lys



Indsigter
Udeundervisning Der er ikke lavet 

decideret faciliteter til 
udendørsundervisning



Indsigter
Udeundervisning



Indsigter
Udeundervisning

Atletik og 
idrætsfaciliteterne 
udenfor er dårlige. 
Kunstgræsbanerne 
redder dem ofte når 
det regner



Indsigter
Udeundervisning



Indsigter
Udeundervisning

Aktive breaks er godt 
mellem dobbelttimer

Lærerne holder aktive breaks lige 
udenfor klasseværelserne. Eksempelvis: 
Løbe rundt om skolegården, tag fat på 
basketbanen, balanceøvelser i buerne

Nogle lærere 
interesserer sig mere for 
udeundervisning end andre

Lærerne skal opfinde 
’den dybe tallerken’ til 
udeundervisning = det 
er besværligt og for 
tidskrævende

Udeundervisningen skal 
være tilgængelig og 
tæt på. 

Det skal være nemt at 
lave noget udenfor

lærer

Forberedelse til 
udeundervisning 
skal ikke tage 
tiden fra selve 
undervisningen

Udetimerne bliver ind i 
mellem brugt til mindfulness



Indsigter
Udeundervisning

De eneste optegnede 
baner er Ludo og dart

Atletik og idrætsfaciliteterne 
udenfor er dårlige. 
Kunstgræsbanerne redder dem 
ofte når det regner

Der er ikke lavet 
decideret faciliteter til 
udendørsundervisning

Der mangler udendørs 
faciliteter til natur 
og teknik

lærer

Udeundervisningen 
omkring 
Multihuset fejlede 
pga. det afhang af 
én mand, som gik 
på pension og det 
var for langt væk

De gamle 
udeundervisningsfaciliteter 
bag Multihuset ser rodede ud

Jeg savner inspiration 
til udeundervisning

Der mangler udendørs 
arbejdspladser/siddepladser

Vi mangler:
Punkter
Koordinatsystemer
Tal og tabeller
Ord
Tastatur
Lommeregner
Geometri / figurer
Sø / vandhuller
Vind- og vandenergi
Køkkenhave
Bål

elever

lærer



De eneste optegnede 
baner er Ludo og dart

Atletik og idrætsfaciliteterne 
udenfor er dårlige. 
Kunstgræsbanerne redder dem 
ofte når det regner

Der er ikke lavet 
decideret faciliteter til 
udendørsundervisning

Der mangler udendørs 
faciliteter til natur 
og teknik

lærer

Udeundervisningen 
omkring 
Multihuset fejlede 
pga. det afhang af 
én mand, som gik 
på pension og det 
var for langt væk

De gamle 
udeundervisningsfaciliteter 
bag Multihuset ser rodede ud

Jeg savner inspiration 
til udeundervisning

Der mangler udendørs 
arbejdspladser/siddepladser

Vi mangler:
Punkter
Koordinatsystemer
Tal og tabeller
Ord
Tastatur
Lommeregner
Geometri / figurer
Sø / vandhuller
Vind- og vandenergi
Køkkenhave
Bål

elever

lærer

Hvordan skaber vi inspirerende, 
lærende og lettilgængelig udendørs 

undervisningsfaciliteter omkring 
Lyshøjskolen?

Hvordan gør vi det nemt og overskueligt 
for Lyshøjskolens lærere at forberede 

udeundervisning?

Mulighedsrum
Udeundervisning



Indsigter
Sidde- og samværssteder

Børnene vil gerne hygge og 
snakke i krogene. Pt. sidder 
de på ristene ved indgangene, 
for ikke at sidde på jorden



Indsigter
Sidde- og samværssteder

Det store drejehjul ved 
multihuset er populært. 
Der kan sidde mange på én 
gang, og det er i bevægelse



Indsigter
Sidde- og samværssteder



Indsigter
Sidde- og samværssteder

Der mangler sidde-ø’er som 
opfordre til fællesskab



Indsigter
Sidde- og samværssteder



Indsigter
Gårdvagterne 
mangler et sted 
at sidde, hvis de 
skal snakke eller 
trøste et barn

Der mangler sidde-
ø’er som opfordre til 
fællesskab

Der mangler siddepladser til 
dem som bare gerne vil kigge på

Der mangler generelt 
siddesteder omkring skolen. 
Der er pt. én bænk på skolen

Børnene vil gerne 
hygge og snakke i 
krogene. Pt. sidder 
de på ristene ved 
indgangene, for ikke 
at sidde på jorden

Sidde- og samværssteder

Siddesteder 
opfordrer 
til rolige 
aktiviteter

Der er meget få gynger

Børnene mangler 
steder at hænge ud 
og hygge sig

Der mangler læsteder 
for både sol og regn

lærer

Børn vil gerne være i bevægelse, 
selvom de sidder ned

Det store drejehjul ved 
multihuset er populært. 
Der kan sidde mange 
på én gang, og det er i 
bevægelse

Vi skal udfordre 
det at sidde

Der mangler 
siddesteder til 
udeundervisning og 
gruppearbejde

elever



Ordentlig belægning 
er vigtig

Underlagene på 
legepladsen er 
glatte og gamleBelægningen er generelt 

ujævn og dårlig

Kunstgræsbanerne 
bliver brugt meget - 
selv i regnvejr

Stier skal placeres 
hensigtsmæssigt for 
pedellernes arbejde 
(affaldshentning, 
snerydning, mv.)

Den nye plads 
skal være 
vedligeholdelses-
venlig

Den nye plads 
skal være 
vedligeholdelses-
venlig

Når det regner 
er der mange 
vandpytter

Der er mudder over alt

Børnene elsker at 
hoppe i vandpytter 
og lege med vand

lærer

nbsif

elever

forældre

lærer

elever

pedel

H

Hvordan kan arbejde kreativt med 
belægning, så de nye udearealer 

er vedligeholdelsesvenlige, 
imødekommer sikkerhedsbehov 

og tager højde for det danske vejr?

Hvordan gør vi regn/vand til et 
bærende element i udviklingen af 

de nye udearealer?

Mulighedsrum
Regn og vedligehold



Indsigter
Der mangler 
siddesteder langs 
stierne til naboer 
mv. 

Forældrene har ikke 
mulighed for at sidde 
ned og kigge på børnene 
lege, derfor tager man 
hurtigt hjem.

Der mangler 
siddesteder så 
folk kan nyde 
deres medbragte 
mad eller kaffe

Der mangler siddesteder 
til forældre som er på 
legepladsen med deres børn, 
så de går hurtigt igen

forældre

borger

Sidde- og samværssteder



Indsigter
Udearealer som fordrer leg 

Vi skal inspirere 
til leg



Indsigter
Udearealer som fordrer leg 

”Der er meget få 
legeredskaber til så 
mange børn”



Indsigter
Udearealer som fordrer leg 

Skolegården virker 
tom og øde



Indsigter
Udearealer som fordrer leg 



Indsigter
Vi skal inspirere til leg

Meget af skolens 
materiale er slidt

”Det er godt med 
klasseopdelingen af 
udearealerne - det 
skal den nye plads 
også understøtte”

”Der er meget få 
legeredskaber til så 
mange børn”

Udearealerne er 
uformelt inddelt 
i indskoling og 
mellemtrin

”Børn skal have lov 
til at lege. Det er 
det vigtigste. Kan vi 
putte læring ind i 
dem samtidig, er det 
super godt”Udearealer som fordrer leg 

Skolegården virker 
tom og øde

Alt bliver brugt, og der 
er tryk på, for der er 
rigtig mange børn = 
der er meget slitage

De små børn er 
gode til at lege 
med det der nu 
er, de keder sig 
sjældent

lærer

lærer

lærer

pedel

forældre

forældre

politiker

De nye udearealer skal appellere til intuitiv brug

Vi ønsker at legepladsen 
skal udfordre og udvikle 
børnene både motorisk 
og kognitivt



Vi skal inspirere til leg

Meget af skolens 
materiale er slidt

”Det er godt med 
klasseopdelingen af 
udearealerne - det 
skal den nye plads 
også understøtte”

”Der er meget få 
legeredskaber til så 
mange børn”

Udearealerne er 
uformelt inddelt 
i indskoling og 
mellemtrin

”Børn skal have lov 
til at lege. Det er 
det vigtigste. Kan vi 
putte læring ind i 
dem samtidig, er det 
super godt”

Skolegården virker 
tom og øde

Alt bliver brugt, og der 
er tryk på, for der er 
rigtig mange børn = 
der er meget slitage

De små børn er 
gode til at lege 
med det der nu 
er, de keder sig 
sjældent

lærer

lærer

lærer

pedel

forældre

forældre

politiker

De nye udearealer skal appellere til intuitiv brug

Vi ønsker at legepladsen 
skal udfordre og udvikle 
børnene både motorisk 
og kognitivt

Hvordan skaber vi udearealer 
som inspirerer til leg, og som 
udfordrer børnene kognitivt 

såvel som motorisk?

Mulighedsrum
Udearealer der fordrer leg



Indsigter
Boldspil og klatring



Indsigter
Boldspil og klatring

Alle boldbaner er 
optaget - selv i 
regnvejr



Indsigter
Boldspil og klatring

Børnene 
leger meget 
på det nye 
crossfitstativ



Indsigter
Boldspil og klatring



Indsigter

Der mangler flere 
klatremuligheder og 
boldbaner

Boldspil og klatring

Alle boldbaner er 
optaget - selv i 
regnvejr

Legepladsen og det 
store drejehjul 
ved Multihuset er 
populært

Der mangler generelt 
aktivitetsstativer til 
mellemtrinnet

Multibanerne har en 
rigtig god størrelse til 
mange typer boldspil

Ønskeseddel:
Gynger
Boldbaner
Mål
Boldvægge
Svævebane
Tarzanbane
Tovbane
Trampoliner
Løbebaner
Rutchebaner
Vandland
Vipper
Parkourbane i kælderen
Skaterbane
Flere multibaner
Ting at klatre på
Hyggesteder
Siddesteder
Læsteder
Vandposter
Kælkebakke
Mere skov
Legeplads på taget

lærer

elever

Børnene 
klatrer meget

Børnene 
leger meget 
på det nye 
crossfitstativ

lærer

lærer

Der er generelt 
meget boldspil

Boldbanerne er 
skemalagte

Der spilles bold op 
af alle ledige vægge



Der mangler flere 
klatremuligheder og 
boldbaner

Alle boldbaner er 
optaget - selv i 
regnvejr

Legepladsen og det 
store drejehjul 
ved Multihuset er 
populært

Der mangler generelt 
aktivitetsstativer til 
mellemtrinnet

Multibanerne har en 
rigtig god størrelse til 
mange typer boldspil

Ønskeseddel:
Gynger
Boldbaner
Mål
Boldvægge
Svævebane
Tarzanbane
Tovbane
Trampoliner
Løbebaner
Rutchebaner
Vandland
Vipper
Parkourbane i kælderen
Skaterbane
Flere multibaner
Ting at klatre på
Hyggesteder
Siddesteder
Læsteder
Vandposter
Kælkebakke
Mere skov
Legeplads på taget

lærer

elever

Børnene 
klatrer meget

Børnene 
leger meget 
på det nye 
crossfitstativ

lærer

lærer

Der er generelt 
meget boldspil

Boldbanerne er 
skemalagte

Der spilles bold op 
af alle ledige vægge

Hvordan indtænker og arbejder 
vi kreativt med den store 
interesse for boldspil og 

klatring, i udviklingen af nye 
udearealer?

Mulighedsrum
Boldspil og klatring



Indsigter
Naturen spiller en vigtig rolle

Børnene er vilde med 
at lege og bygge  
huler i skoven



Indsigter
Naturen spiller en vigtig rolle

Volden fungerer som en 
naturlig afgrænsning 
for børnene



Indsigter
Naturen spiller en vigtig rolle



Indsigter

Der er mange 
tomme områder, 
særligt bag 
skolen

Naturen spiller en vigtig rolle
Volden fungerer som en 
naturlig afgrænsning for 
børnene

Lyshøjskolen 
ligger i et meget 
naturskønt 
område. Tæt på 
skov og fjord

Børnene er vilde 
med at lege og bygge 
huler i skoven

Børnene leger 
meget på volden

Der mangler 
farver på Lyshøj

lærer

lærer
forældre

forældre

borger

Køkkenhaven står 
bare og gror til. Det 
er et uudnyttet areal

Det kunne fedt hvis de 
nye udearealer bliver 
skabt i naturfarver og var 
i harmoni med naturen



Der er mange 
tomme områder, 
særligt bag 
skolen

Volden fungerer som en 
naturlig afgrænsning for 
børnene

Lyshøjskolen 
ligger i et meget 
naturskønt 
område. Tæt på 
skov og fjord

Børnene er vilde 
med at lege og bygge 
huler i skoven

Børnene leger 
meget på volden

Der mangler 
farver på Lyshøj

lærer

lærer
forældre

forældre

borger

Køkkenhaven står 
bare og gror til. Det 
er et uudnyttet areal

Det kunne fedt hvis de 
nye udearealer bliver 
skabt i naturfarver og var 
i harmoni med naturen

H

Hvordan indtænker og retænker 
vi naturen omkring Lyshøj i 

udviklingen af nye udearealer?

Mulighedsrum
Naturen spiller en vigtig rolle



Indsigter
Regn og vedligehold

Belægningen er generelt 
ujævn og dårlig



Indsigter
Regn og vedligehold



Indsigter
Regn og vedligehold



Indsigter
Regn og vedligehold



Indsigter
Regn og vedligehold

Der er mudder over alt



Indsigter
Regn og vedligehold



Indsigter
Regn og vedligehold



Indsigter
Regn og vedligehold Børnene elsker at 

hoppe i vandpytter 
og lege med vand



Indsigter

Ordentlig belægning 
er vigtig

Underlagene på 
legepladsen er 
glatte og gamleBelægningen er generelt 

ujævn og dårlig

Kunstgræsbanerne 
bliver brugt meget - 
selv i regnvejr

Stier skal placeres 
hensigtsmæssigt for 
pedellernes arbejde 
(affaldshentning, 
snerydning, mv.)

Den nye plads 
skal være 
vedligeholdelses-
venlig

Den nye plads 
skal være 
vedligeholdelses-
venlig

Når det regner 
er der mange 
vandpytter

Der er mudder over alt

Børnene elsker at 
hoppe i vandpytter 
og lege med vand

Regn og vedligehold

lærer

nbsif

elever

forældre

lærer

elever

pedel



Indsigter
Gårdvagterne 
mangler et sted 
at sidde, hvis de 
skal snakke eller 
trøste et barn

Der mangler sidde-
ø’er som opfordre til 
fællesskab

Der mangler sidepladser til dem 
som bare gerne vil kigge på

Der mangler generelt 
siddesteder omkring skolen. 
Der er pt. én bænk på skolen

Børnene vil gerne 
hygge og snakke i 
krogene. Pt. sidder 
de på ristene ved 
indgangene, for ikke 
at sidde på jorden

Sidde- og samværssteder

Siddesteder 
opfordrer 
til rolige 
aktiviteter

Der er meget få gynger

Børnene mangler 
steder at hænge ud 
og hygge sig

Der mangler læsteder 
for både sol og regn

lærer

Børn vil gerne være i bevægelse, 
selvom de sidder ned

Det store drejehjul ved 
multihuset er populært. 
Der kan sidde mange 
på én gang, og det er i 
bevægelse

Vi skal udfordre 
det at sidde

Der mangler 
siddesteder til 
udeundervisning og 
gruppearbejde

elever

H

Mulighedsrum
Sidde- og samværssteder

Hvordan skaber vi sidde- og 
samværssteder, som imødekommer de 

forskellige brugergruppers behov?

tilskuer – samtale - bevægelse 
ly - gruppearbejde - måltider 

udeundervisning



Indsigter
NBSIF og Lyshøj

 Grænsen mellem skole og 
nbsif er udvisket



Indsigter
NBSIF og Lyshøj



Indsigter
NBSIF og Lyshøj



nbsif føler et ejerskabsforhold 
over udearealerne

Vi mangler; god 
belysning, løbebaner/
forhindringsbaner og 
multifunktionelle baner 
med holdbart underlag

Allermest ønsker 
man sig en ny hal 
eller to

nbsif binder skole 
og lokalsamfund 
sammen

Ny udendørs 
crossfitbane bruges 
både af fitness og 
af børnene til at 
hænge ud på

 Grænsen mellem 
skole og nbsif er 
udvisket

Med børneboostet i 
Drejens kommer der 
kun flere børn til, og 
de vil snart komme i 
pladsproblemer.

Løbeholdet har 
’klubhus’ foran 
indgangen og laver 
opvarmning på 
basketbanen

Indsigter
NBSIF og Lyshøj

nbsif håndterer 
Værestedet på 
mellemtrinnet

nbsif



nbsif føler et ejerskabsforhold 
over udearealerne

Vi mangler; god 
belysning, løbebaner/
forhindringsbaner og 
multifunktionelle baner 
med holdbart underlag

Allermest ønsker 
man sig en ny hal 
eller to

nbsif binder skole 
og lokalsamfund 
sammen

Ny udendørs 
crossfitbane bruges 
både af fitness og 
af børnene til at 
hænge ud på

 Grænsen mellem 
skole og nbsif er 
udvisket

Med børneboostet i 
Drejens kommer der 
kun flere børn til, og 
de vil snart komme i 
pladsproblemer.

Løbeholdet har 
’klubhus’ foran 
indgangen og laver 
opvarmning på 
basketbanen

Indsigter
NBSIF og Lyshøj

nbsif håndterer 
Værestedet på 
mellemtrinnet

nbsif

H

Mulighedsrum
NBSIF og Lyshøj

Hvordan indtænker vi nbsif’s 
fritidstilbud og aktiviteter i 

udviklingen af de nye udearealer, 
og bliver klar til en fremtid med 

væsentlig flere børn?

 Hvordan fordrer vi samarbejde 
og fælles fodslag?



Indsigter
Hækvenner

Lyshøjskolens hækvenner 
kan få stor indflydelse 
på om man lykkedes med 
projektet



Indsigter
Hækvenner



Lyshøjskolens hækvenner kan 
få stor indflydelse på om man 
lykkedes med projektet

Hækvennerne er glade for at bo ved 
siden af skolen og syntes børn er 
livsbekræftende

Det handler om at have et godt 
forhold med sine naboer

Indsigter
Hækvenner

borger

lærer

Naboerne 
savner flere 
muligheder, for 
at kunne følge 
med i skolens 
hverdag

Der skal være ryddet op, ingen 
skrald på stierne og de grønne 
arealer skal være velholdte. 
Ellers kan det skabe splid



Lyshøjskolens hækvenner kan 
få stor indflydelse på om man 
lykkedes med projektet

Hækvennerne er glade for at bo ved 
siden af skolen og syntes børn er 
livsbekræftende

Det handler om at have et godt 
forhold med sine naboer

borger

lærer

Naboerne 
savner flere 
muligheder, for 
at kunne følge 
med i skolens 
hverdag

Der skal være ryddet op, ingen 
skrald på stierne og de grønne 
arealer skal være velholdte. 
Ellers kan det skabe splid

H

Mulighedsrum
Hækvenner

Hvordan kan vi arbejde med 
at skabe gode og vedvarende 

naborelationer?



Indsigter
Trafik-kaos

Der opstår trafikkaos 
omkring skolen 
om morgenen



Indsigter
Trafik-kaos



Indsigter
Trafik-kaos

Forældre læsser af ved 
Aldi eller Danewood, så 
de hurtigt kan komme 
afsted igen



Indsigter
Trafik-kaos

Dørene
åbner 
først kl. 
7.45

Problemerne starter 
omkring 7.30

Eleverne står 
udenfor og venter, 
indtil skolen åbner

Der opstår 
trafikkaos 
omkring skolen 
om morgenen

forældre

elever

forældre

Der er lange køer 
ved lyskrydset Der kan være kø for 

at komme ind og ud af 
parkeringspladserne

Folk kører over 30 km/t

Forældre føler sig utrygge ved at 
sende deres børn afsted i skole

Der er ingen 
skolepatrulje



Indsigter
Trafik-kaos

Forældre 
læsser af 
ved Aldi eller 
Danewood, så 
de hurtigt kan 
komme afsted 
igen

Børn i 3-6 kl. bliver læsset 
af og må selv gå ind

Ved dårligt vejr er 
der mange som bliver 
kørt i skole

Børn i 0-3 kl.
bliver fulgt ind

Parkeringspladserne 
ligger langt væk fra 
indskolingen

Flere forældre parkerer på 
lærerparkeringen fordi det 
er tættere på indskolingen

Der kan være kø for 
at komme ind og ud af 
parkeringspladserne

Ved godt vejr er der 
mange som cykler

Trafikken og mængden 
af cykler vs. biler, 
afhænger af vejret

borger

forældre

Det er bemærkelsesværdigt 
at der ikke er flere 
afleveringsstationer rundt om 
skolen på en skole med 700 elever 



Forældre 
læsser af 
ved Aldi eller 
Danewood, så 
de hurtigt kan 
komme afsted 
igen

Børn i 3-6 kl. bliver læsset 
af og må selv gå ind

Ved dårligt vejr er 
der mange som bliver 
kørt i skole

Børn i 0-3 kl.
bliver fulgt ind

Parkeringspladserne 
ligger langt væk fra 
indskolingen

Flere forældre parkerer på 
lærerparkeringen fordi det 
er tættere på indskolingen

Der kan være kø for 
at komme ind og ud af 
parkeringspladserne

Ved godt vejr er der 
mange som cykler

Trafikken og mængden 
af cykler vs. biler, 
afhænger af vejret

borger

forældre

Det er bemærkelsesværdigt 
at der ikke er flere 
afleveringsstationer rundt om 
skolen på en skole med 700 elever 

Hvordan kan vi skabe 
forhold som tager højde for 

den tætte trafik omkring 
Lyshøj om morgenen?

Mulighedsrum
Trafik-kaos



Indsigter
Cykelforhold

Cykelstativerne er 
opdelt efter klasser, 
men der er ikke altid 
nok pladser



Indsigter
Cykelforhold



Indsigter
Cykelforhold

Cykelstierne er meget 
smalle/for små



Indsigter
Cykelforhold
Indsigter
Cykelforhold



Indsigter

Der opstår 
trafikkaos omkring 
skolen om morgenen

Cykelstierne er meget 
smalle/for små

Cykelstativerne er opdelt 
efter klasser, men der er 
ikke altid nok pladser

Børnene cykler ved siden af 
hinanden og vælter

Nogle cykelstativer 
er overdækkede, 
andre er ikke

Børn cykler 
på græsset 
ved siden af 
cykelstierne

Der kan være kaos 
og proppet ved 
cykelstativerne

Der er meget trafik 
på cykelstierne

Forældre føler sig utrygge ved at 
sende deres børn afsted i skole

Cykelforhold

Nogle forældre 
cykler uden 
cykelhjelm

forældre

forældre

elever

elever



Der opstår 
trafikkaos omkring 
skolen om morgenen

Cykelstierne er meget 
smalle/for små

Cykelstativerne er opdelt 
efter klasser, men der er 
ikke altid nok pladser

Børnene cykler ved siden af 
hinanden og vælter

Nogle cykelstativer 
er overdækkede, 
andre er ikke

Børn cykler 
på græsset 
ved siden af 
cykelstierne

Der kan være kaos 
og proppet ved 
cykelstativerne

Der er meget trafik 
på cykelstierne

Forældre føler sig utrygge ved at 
sende deres børn afsted i skole

Nogle forældre 
cykler uden 
cykelhjelm

forældre

forældre

elever

elever

Hvordan skaber vi et 
indbydende cykelmiljø omkring 
Lyshøjskolen, som medvirker til 

god og sikker trafikadfærd?

Mulighedsrum
Cykelforhold



Indsigter
Adgangsveje fra Nord



Indsigter
Adgangsveje fra Nord

Eleverne fra Nord cykler 
over græsset - det er 
hurtigere



Indsigter
Adgangsveje fra Nord



Indsigter
Adgangsveje fra Nord



Indsigter
Adgangsveje fra Nord Elever fra Nord smider 

deres cykler, når de 
kommer til undervisning 
på Syd



Indsigter
Elever fra Nord 
smider deres cykler, 
når de kommer til 
undervisning på Syd

Lærerne løber frem 
og tilbage mellem nord 
og syd - det tager tid

Eleverne fra Nord 
cykler over græsset 
- det er hurtigere

Adgangsveje fra Nord

Eleverne fra nord er 
primært et problem 
om fredagen

lærer

lærer

De store cykler 
for hurtigt 
igennem slusen 
mellem nord og 
syd og det skaber 
utryghed hos de 
små

De små har svært 
ved at holde til 
siden i slusen 
mellem nord og 
syd fordi vejen 
er smal og det 
generer de store



Elever fra Nord 
smider deres cykler, 
når de kommer til 
undervisning på Syd

Lærerne løber frem 
og tilbage mellem nord 
og syd - det tager tid

Eleverne fra Nord 
cykler over græsset 
- det er hurtigere

Eleverne fra nord er 
primært et problem 
om fredagen

lærer

lærer

De store cykler 
for hurtigt 
igennem slusen 
mellem nord og 
syd og det skaber 
utryghed hos de 
små

De små har svært 
ved at holde til 
siden i slusen 
mellem nord og 
syd fordi vejen 
er smal og det 
generer de store

Hvordan kan vi skabe gode 
adgangsveje mellem Nord og 
Syd, som forener skolen trods 

den fysiske afstand?

Mulighedsrum
Adgangsveje fra Nord



Lærerne er uforstående 
overfor, hvorfor Lyshøj 
Nord ikke også inddrages i 
projektet.

Indsigter
Lyshøj Nord



Indsigter
Lyshøj Nord

Man oplever store problemer 
med at fastholde eleverne på 
skolen i frikvarterene. 



Indsigter
Man oplever 
store problemer 
med at fastholde 
eleverne 
på skolen i 
frikvarterene. 

Lærerne ønsker sig en 
gård/afskærmning, så 
de ikke skal forholde sig 
til børnene hele tiden  

Der mangler 
cykelstativer ved 
Nord. 

Der mangler flere 
legeredskaber/
faciliteter til 
børnene på Nord.

Lærerne mangler 
udendørs frirum på Nord  

Der er meget få 
udendørs faciliteter 
til de knap 300 børn 
på Lyshæøj Nord. 

Lærerne er uforstående 
overfor, hvorfor Lyshøj 
Nord ikke også inddrages 
i projektet.

Der mangler 
udendørs 
arbejdsrum/-steder. 

Børnene cykler til 
Aldi og lagkagehuset i 
frikvarterene.

Få fodboldbaner gør 
at de små drenge 
ofte må kigge på. 

Lyshøj Nord

lærer

lærer

lærer



Man oplever 
store problemer 
med at fastholde 
eleverne 
på skolen i 
frikvarterene. 

Lærerne ønsker sig en 
gård/afskærmning, så 
de ikke skal forholde sig 
til børnene hele tiden  

Der mangler 
cykelstativer ved 
Nord. 

Der mangler flere 
legeredskaber/
faciliteter til 
børnene på Nord.

Lærerne mangler 
udendørs frirum på Nord  

Der er meget få 
udendørs faciliteter 
til de knap 300 børn 
på Lyshæøj Nord. 

Lærerne er uforstående 
overfor, hvorfor Lyshøj 
Nord ikke også inddrages 
i projektet.

Der mangler 
udendørs 
arbejdsrum/-steder. 

Børnene cykler til 
Aldi og lagkagehuset i 
frikvarterene.

Få fodboldbaner gør 
at de små drenge 
ofte må kigge på. 

lærer

lærer

lærer

H

Mulighedsrum
Lyshøj Nord

Hvordan kan vi inddrage Lyshøj 
Nord som en del af projektet og 
arbejde med deres udfordringer 

samt sikre fælles ejerskab og 
engagement?



Indsigter
Projektforankring



Indsigter Lyshøjskolens 
historik og interne 
kultur bevirker 
at man som 
institution har 
den rette gearing 
til varetage en 
sådan omfattende 
udviklingsproces. 

Historisk har Lyshøj 
altid været en 
drivende og visionær 
institution, som 
har mod til at kaste 
sig ud i nye ting 
og udvikle sig fordi 
behovet er der. 

Vi skal kommunikere 
skolens styrker

Lyshøjskolen 
var DK’s første 
mobbefri skole

Lyshøjskolen var en 
af de første til at 
omstille sig til digital 
undervisning. 

Projektforankring

Vi skal have en 
ny forståelse og 
terminologi omkring 
folkeskolen. 

”Man skal sikre 
forankring og 
engagement. 
Arbejdet er ikke 
slut fordi man får 
en ny legeplads”

Folkeskolen skal 
være mere åben 
udadtil. 

Fra skolegårde til friarealer. 

”Vi skal tænke lige 
så meget brand som 
udearealer. Det er 
fortællingerne der 
er med til at samle 
området”.

borger

politiker

lærer



Lyshøjskolens 
historik og interne 
kultur bevirker 
at man som 
institution har 
den rette gearing 
til varetage en 
sådan omfattende 
udviklingsproces. 

Historisk har Lyshøj 
altid været en 
drivende og visionær 
institution, som 
har mod til at kaste 
sig ud i nye ting 
og udvikle sig fordi 
behovet er der. 

Vi skal kommunikere 
skolens styrker

Lyshøjskolen 
var DK’s første 
mobbefri skole

Lyshøjskolen var en 
af de første til at 
omstille sig til digital 
undervisning. 

Vi skal have en 
ny forståelse og 
terminologi omkring 
folkeskolen. 

”Man skal sikre 
forankring og 
engagement. 
Arbejdet er ikke 
slut fordi man får 
en ny legeplads”

Folkeskolen skal 
være mere åben 
udadtil. 

Fra skolegårde til friarealer. 

”Vi skal tænke lige 
så meget brand som 
udearealer. Det er 
fortællingerne der 
er med til at samle 
området”.

borger

politiker

lærer

H

Mulighedsrum
Projektforankring

Hvordan sikrer vi lokal 
forankring og skaber en fælles 

forståelse af Lyshøj, som et 
centralt og samlende sted?



Workshops.



Workshops

•  Uge 2: Lærer-workshop
•  Uge 4: Elev-workshop 
•  Uge 6: Lokal-workshop

Der afholdes tre workshops á 2 timer



Workshops

• Projektrammer
• Opvarmningsøvelse 
• Korte inspirationsoplæg og idéudvikling
• Opsamling
• Tak for i dag

Indhold på workshops



Workshops
Opvarmningsøvelse

Øvelse med associationskort 
fra inspirationskataloget.



Workshops
Inspirationsoplæg

Inspirationsmoodboards og indsigtskort med 
billeder fra Lyshøjskolen anvendes i korte 
inspirationsoplæg til idéudviklingsøvelserne.



Elev-workshop
Korte inspirationsoplæg og idéudvikling

Idéudvikling på lege- og 
aktivitetsfaciliteter. 
Workshoppen opdeles i emner.

Visualiseringsværktøjer 
Grønne legoklodser, postits og tusser



Lærer-workshop
Korte inspirationsoplæg og idéudvikling

Idéudvikling på udendørs 
undervisningsfaciliteter og 
inspirationshæfte til udeundervisning. 

Visualiseringsværktøjer 
Grønne legoklodser, postits og tusser



Lokal-workshop
Korte inspirationsoplæg og idéudvikling

Idéudvikling på uderum og 
aktivitetsfaciliteter til de forskellige 
personas.

Visualiseringsværktøjer 
Grønne legoklodser, postits og tusser



•  Dato og tid. 
•  Lokation.
•  Deltagere.
•  Indhold.

Workshops
Planlægning af workshops


