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Kære læsere.
For første gang udkommer Pioner nu i en
elektronisk udgave. Vi går nye tider i møde,
og har derfor forsøgt os med at en ny måde
at udsende Pionerbladet på i denne elektroniske version. Vi håber dermed at kunne
nå ud til flere praktiksteder, studerende og
samarbejdspartnere.
Dette nummer af Pioner byder på artikler
om en række nye ting, som er sket på pædagoguddannelsen, og vi præsenterer også
noget af det, vi ved fremtiden vil byde på.
Vi byder velkommen til den nye Uddannelseschef Anders Nørgaard på Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborgs. I dette
nummer kan du læse en præsentation af
Uddannelseschef Anders Nørgaard.
Pædagoguddannelsen i Odense flytter i
sommeren 2016 til en ny matrikel i Odense,
hvor alle UCLs professionsuddannelser i
Odense bliver samlet i et Campus på Niels

Bohr Allé. Læs artiklerne i dette nummer, og
se billeder fra byggeriet.

og kulde for at få kompetencer i udeliv samt
sundhedsfremme og bevægelse.

I Jelling afprøver studerende nye typer af
praktiksteder. Du kan læse et interview
med den studerende Kaare, der har været i
praktik på Give-Egnens Museum.

Charlotte Englund er ergoterapeut og
underviser på seksualvejlederuddannelsen. I
dette nummer skriver hun om, handicap og
seksualitet. Et emne som pædagoger i mange
sammenhænge også må forholde sig til.

På daginstitutionen Grangård, som er beliggende i Jelling, har de i 5 måneder arbejdet
med et forløb, de kalder ”Vilde vidunderlige
vikinger”. Læs om projektet og se billederne
af de ”Vilde vidunderlige vikinger”.
I dette nummer har vi flere bidrag fra
studerende, der præsenterer os for emner
og projekter, de arbejder med på Pædagoguddannelsen. I kan bl.a. læse om særligt sensitive børn, og hvordan pædagogstuderende
arbejder med at fremme børns digitale
dannelse i et projekt på det valgfrie modul.

Du kan som altid læse Iben Due Bøgelunds
klumme med en dejlig fortælling fra praksis.
Vi vil på redaktionen gerne sige tak til Sonja
Schulte for sit store engagement og alle de
kræfter hun har lagt i Pioner. Sonja har valgt
at lade sin plads på redaktionen overgå til
Lene Münster. Vi byder velkommen til Lene.
Vi håber at I vil få glæde af dette nr. af Pioner, og ønsker jer god læselyst.
Med venlig hilsen

Pædagoguddannelsen i Jelling tager jer
denne gang med på friluftstur. Mød en flok
engagerede studerende, der trodser regn

Lars Kjær Larsen, Lene Gutzon Münster og
Margrethe Hjerrild

BRUG FOR EN NY LØSNING?
Pædagoguddannelsen arbejder med innovationsbaserede metoder i såvel teori som
praksis.

Institutioner og virksomheder
kan indgå i samarbejde med
pædagoguddannelsen i Odense
og Svendborg.

Pædagoguddannelsen i UCL i Odense og
Svendborg søger institutioner, private virksomheder og andre, der vil indgå i projekter
med studerende som samarbejdspartnere.
Omdrejningspunktet er at søge løsninger
på udfordringer, der har relevans for den
pædagogiske profession.
Et samarbejde med studerende er lærerigt
for både institutioner, virksomheder og de
studerende selv.
Du får:
• adgang til specialiseret viden inden for det
pædagogiske felt
• friske input
• nye øjne på udfordringer

Redaktion: Lars Kjær Larsen, Lene Gutzon
Münster og Margrethe Hjerrild
Design: Bording A/S
Udgivelse: Februar 2016

De studerende besidder et højt fagligt
niveau. Uddannelsen til pædagog spænder
bredt – både i faglig viden og i forhold til
målgrupper fra børn til voksne. Derfor kan
mange forskellige typer af projekter være
basis for et samarbejde.
Hvilke udfordringer skal vi vælge ud?
Udfordringen skal afspejle et reelt behov.
Det vil sige en problemstilling, som du har
brug for at få løst. Sammen formulerer vi
udfordringen, så den både rummer jeres
interesser og tilpasses temarammerne for
de forskellige semestre på pædagoguddannelsen.
Hvad kræver det af os?
Du skal indgå i ideudvikling sammen med
studerende og undervisere. Undervejs i
projektforløbet skal du yde faglig sparring.

Bording A/S leverer professionelle, standard- og kundetilpassede løsninger inden
for grafiske produkter og grafisk kommunikation. Vi yder kompetent rådgivning,
der bygger på indgående knowhow om
kommunikationsmaterialer og -kanaler i
praksis.

Med andre ord investerer du tid, men ikke
økonomi. Omfanget afhænger af det konkrete projekt, men ligger omkring 10 timer i
et projektforløb.
Dog kan der være udgifter til fx materialer eller porto. Det aftales i samarbejdskontrakten.
Autentiske læringsmiljøer i UCL
For pædagoguddannelserne i UCL er
formålet at skabe et autentisk læringsmiljø,
hvor de studerende arbejder med relevante
udfordringer i konkrete kontekster.
UCL ønsker også at bidrage til udvikling af
den pædagogiske profession og i sidste ende
skabe merværdi for borgerne.
Kunne din institution eller virksomhed tænke
sig at stille med et projekt til de studerende,
kan du henvende sig til Maria Behnke, koordinator for eksternt samarbejde, Pædagoguddannelsen I Odense og Svendborg på
mail: mcbe@ucl.dk

University College Lillebælt
Pædagoguddannelsen i Odense
Rømersvej 3 · 5200 Odense V
Tlf. 63184400, Fax 66167069
e-mail: pio@ucl.dk
www.ucl.dk
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UDDANNELSESCHEF

PÅ PÆDAGOGUDDANNELSEN I ODENSE OG
SVENDBORG
AF ANDERS NØRGAARD, UDDANNELSESCHEF

2 begivenhedsrige måneder er gået siden jeg
begyndte som Uddannelseschef på pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg.

Sideløbende med mit job som Centerchef
har jeg taget en Master i offentlig ledelse,
som jeg afsluttede i 2014.

Da jeg trådte ind ad døren på Rømersvej
d.2. november 2015, var det både en helt ny
verden, der åbnede sig, men også et skridt
ind i på mit gamle uddannelsessted, hvor jeg
tog min grunduddannelse som socialpædagog tilbage i 1993.

I stillingen som uddannelseschef så jeg muligheden for at medvirke til at uddanne kommende medarbejdere til de udfordringer
som vores velfærdssamfund står overfor. Jeg
ser pædagogerne som en vigtig ressource
i forhold til de kommende udfordringer, og
jeg mener at den nye pædagoguddannelse
rummer gode muligheder for at udvikle det
pædagogiske fag i forhold til, at kunne varetage de nye opgaver, der helt sikket vil opstå
i de kommende år.

Jeg kastede mig ind i opgaven med at forstå
den nye pædagoguddannelsens sammensætning, at lærer UCL´s organisation at kende
og ikke mindst at møde både studerende og
undervisningsfaglige medarbejdere.
Det har været nogle spændende måneder,
og selv om jeg synes, at der stadig er mange
nye ting, er jeg så småt ved at føle mig
hjemme.
Jeg har i de sidste mange år arbejdet på
udsatte børn og ungeområdet, hvor jeg de
seneste 5 år har arbejdet som Centerchef i
Odense Kommune for Center for Indsatser
til Børn og Unge, CIBU. Mine opgaver som
Centerchef bestod i drift og udvikling af
området som indeholdt både ambulante
dagbehandlingstilbud og døgntilbud til udsatte børn og deres familier. Jeg har lavet en
del projektarbejde og jeg har bl.a. stået for
implementeringen af Børnehus SYD i de 22
kommuner i Region Syddanmark.
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dimittenderne er attraktive for arbejdspladserne, og så de bliver i stand til at påvirke
de arbejdspladser, hvor de bliver ansat med
ny viden, engagement og mod på at skabe
innovative løsninger til gavn for børnene
og for de mest udsatte borgere i vores
samfund.
Privat er jeg gift og har 3 næsten voksne
børn. Jeg dyrker sport og deltager aktivt i
frivilligt arbejde i vores lokale fodboldklub,
og endelig er jeg glad for at rejse ud for at
opleve verden og møde nye kulturer.
Jeg ser frem til samarbejdet med jer alle.

I 2016 står vi overfor store og nye opgaver
på Pædagoguddannelsen. Vi skal fortsætte
med at implementere og udvikle den nye
pædagoguddannelse, og vi står overfor at
skulle flytte sammen med de øvrige professionsuddannelser i UCL på det nye Campus
i Odense.
Jeg ser frem til flytningen til sommer og
tænker, at vi i UCL står overfor en helt
enestående mulighed for at skabe en bedre
sammenhæng mellem professionsuddannelserne. Vi skal fremover styrke det tværprofessionelle samarbejde, som er nødvendigt
for at løse de opgaver, vi står overfor.
Mit mål på pædagoguddannelsen er, at vi i
fælleskab udvikler uddannelsen således at
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STUDERENDE PÅ
FRILUFTSTUR
AF PÆDAGOGSTUDERENDE SANDRA SKOV VEJBIRK, RASMUS RAVN, BETTINA SKOVGAARD ANDERSEN OG MICHA KLAUSHOLM

Ankomst
Det var en våd og småkold torsdag i
september, da 45 studerende fra Pædagoguddannelsen i Jellings valgmodul: ’Sundhedsfremme & Bevægelse’ samt ’Natur & Udeliv’
skulle på friluftstur ved Koutrupgård. Ikke
alle var lige begejstrede for at sove i en utæt
træhytte i skoven: Maden skulle laves over
bål, toilettet var et hul i jorden, mobilen have
ingen dækning - og læg så dertil våde sokker!
Bæredygtigheden stod højt på listen, især
hos Natur og Udeliv-folket, som i grupper
havde forberedt en affaldssorterings ordning.
De gode intentioner skred, sammen med
kommunikationen på tværs af holdene, og
alt affaldet endte i samme sæk. Men hey –
nu ved vi bedre til næste gang.
Der blev oprettet en lejr, og alle samledes
omkring bålet med kaffe og kage, hvorefter
naturen omkring Gudenåens og Skjernåens
udspring blev udforsket inden, der skulle
laves aftensmad over bålet. Maden skulle
være sund, laves over bålet og man måtte
ikke have lavet retten før - det blev en udfordring for nogle. Slutresultatet blev, trods
silende regn, intet mindre end fantastisk.
Naturen som læringsrum
Efter aftensmaden begav vi os ud i omgivelserne igen. Formålet for Natur og Udeliv
var at bruge naturen og dens omgivelser
som et pædagogisk læringsrum. Det kom til
udtryk i forskellige aktiviteter i nattens mulm
og mørke med en lommelygte. Mørket i sig
selv var en forhindring for mange. Vi fandt
forskellige bær og artsbestemte dem, som
gav anledning til en snak om hvilke bær man
må spise. Da deltagerne anvendte deres
taktile sans i mørket, blev oplevelsen, ifølge
den franske filosof Merleau-Ponty, indlejret i
kroppen som en slags ny viden.
Vi har i dette modul også beskæftiget os
med begrebet farlig leg, som kort kan beskrives ved at man omgiver sig med farlige
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elementer, som i dette tilfælde kunne være
det store bål midt i lejren. Andre farlige
elementer kunne være forskellige redskaber - store og tunge, små og skarpe - samt
ukendte omgivelser med niveauforskelle i
terrænet.
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Bålhygge
Hen under aftenen blev der holdt hygge
omkring bålet, her blev der ristet skumfiduser med kiks og chokolade. Der blev
dannet relationer på kryds og tværs af
holdene og samtidig grinet en del. Nogle
valgte at gå en ekstra tur ud i mørket uden

lommelygter for at se, hvad der sker, når
man helt eller delvist får frataget en sans.
For nogle var dette en kæmpe udfordring,
men gav på samme tid et kick af adrenalin,
alt i mens sanserne rigtigt kom på arbejde;
i skovbunden var der tåget, men himlen var
stjerneklar.
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Skoven som motorik- og fitnessrum
Efter morgenmaden, som bestod af alt fra
en bolle med ost til pandekager med blåbær,
var det sundhedsfremme og bevægelsesfolkenes tur til at bruge naturen som
pædagogisk arena. Først gik vi på opdagelse
i naturens muligheder for at stimulere
motorikken. Underlaget i skov og krat stiller
større krav til vores krop, og sætter gang
i nogle bevægelser, som vi ikke bruger til
dagligt, samtidig med at vi motiveres og
inspireres sanseligt. Naturen giver nogle helt
nye bevægelsesmønstre, som især de voksne
bliver udfordret af, fordi det kan være svært
at tænke ud af boksen.
Efter motorikturen skulle pulsen op med
en gang skovfitness. Her var det vores mål
at få øje på de muligheder, der gemmer sig
i naturen f.eks. step på bakker, maveøvelser
på bænk, armstræk ved træ m.fl.. På denne
måde bruges de store muskelgrupper,
og pulsen kommer op, samtidig med at
naturens lyde har en nærmest terapeutisk
virkning på sjælen. Skovfitness er et oplagt
afbræk til din egen løbetur, men kan også
bruges i pædagogisk sammenhæng, når
man f.eks. er på skovtur. Denne form for
intelligent træning i hverdagen, kan også give
inspiration til nye bevægelser og aktiviteter.
Det hele har været en lærerig proces, hvor
personlige grænser blev skubbet, teorier
videreformidlet og gjort til praksis, og relationerne i og på tværs af holdene styrket. Alt
i alt en hyggelig og lærerig tur!
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FOR blød TIL DENNE
VERDEN?
AF PÆDAGOGSTUDERENDE JEANETTE S. RASMUSSEN

En ny generation af sensitive børn er opstået,
eller har de altid eksisteret? Er der tale om en
diagnose, eller snarere et symptom på vores
travle liv med parcelhus, to jobs, to biler og
børnenes gymnastik, fodbold og svømning
hver uge. Den kulturmodel samfundet er
bygget op omkring i dag, bygger på forbrug,
vi har ikke nok, vi har aldrig nok. Vi skal løbe
stærkt og vores børn skal løbe endnu stærkere hvis udviklingen fortsætter.
Men nogle børn stritter imod, reagerer ud
fra det, som de føler. Det sker, at børn bryder
ud i følelsesmæssige reaktioner lige pludselig,
midt i indkøbsturen i Føtex efter børnehavens lukketid. Forældrene står med undskyldende blikke overfor andre kunder, som
kigger bebrejdende på dem. Et grædende
barn er forstyrrende og tvinger os til at se på
den naturlige råhed, som vi for længst har
pakket sammen for at passe ind.
Alle børn fødes med en sensitiv
side, hvor de er mere påvirkelige
end voksne, pga. et mere åbent
nervesystem. Nogle børn er
mere sensitive end andre
børn og er derfor
ekstra påvirkelige og
modtagelige for
flere former
for stimuli.
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Det forventes af børn i dag, at de kan leve
op til de krav som samfundet sætter, som
f.eks. at børnene skal være robuste og være
dygtige til mange ting. Ifølge den amerikanske
psykolog og forsker Elaine N. Aron er 1520% af alle mennesker født med det særligt
sensitive personlighedstræk.
Det at være særligt sensitiv vil sige, at man
modtager flere sanseindtryk, som skal
bearbejdes dybere og i længere tid. Barnets
opvækst og levevilkår har stor betydning for
barnets fremtidige liv, som værende et særlig
sensitivt individ. Det kræver, at barnet bliver
mødt med forståelse og accept fra forældrene, pædagogerne og andre omsorgspersoner.
En spørgeundersøgelse jeg har foretaget
med 100 besvarelser fra forældre til særligt
sensitive børn, viste flere fælles træk som gik
igen. Deres børn var lysfølsomme, lydfølsomme, reagerede stærkt følelsesmæssigt på
hudkontakt og blev hurtigt overstimuleret i
samvær med andre mennesker.
Er det disse sensitive børn, som skal give os
en opvågning fra et liv fyldt med struktur og
kostplaner, hvor vi ikke rigtig mærker efter?
Disse sensitive børn er en modreaktion på
det liv, som vi lever i dag. Disse børn bryder
med det perfekte, som vi stræber efter. Midt
i deres gråd viser de os virkeligheden, som
den er og spørger: er det sådan vi vil leve
vore liv?

Jeanette S. Rasmussen er pædagogstuderende i Svendborg og
skriver sin bacheloropgave om
særligt sensitive børn. Jeanette S.
Rasmussen har i forbindelse med sin
opgaveskrivning været i kontakt med
forældre til særligt sensitive børn om,
hvordan det er at have et barn med
dette personlighedstræk, samt været
i kontakt med pædagoger som har
beskæftiget sig med disse typer
børn. Jeanette S. Rasmussen har
ligeledes i sin tredje praktikperiode beskæftiget sig med
særligt sensitive børn.
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PLADS TIL ALLE PÅ

UCL CAMPUS
ODENSE
AF ANNE SCHJØDT ANDERSEN, HR & KOMMUNIKATION UCL. FOTO: JENS WOGNSEN

Når dørene i august 2016 slås
op til UCL Campus Odense,
bliver det til et sted, der rummer hele spektret af UCL’s
uddannelser og aktiviteter.

University College Lillebælt i Odense er i
fuld gang med forberedelserne til sommerens store flyttedag. Pædagoguddannelsen i
Odense flytter sammen med de otte andre

professionsbacheloruddannelser ind på det
gamle teknikum på Niels Bohrs Allé 1.

Uddannelseschef Anders Nørgaard ser frem
til indflytningen på en samlet campus:

Som studerende kommer man ikke kun til
at bevæge sig i et stærkt, fagligt miljø inden
for egen uddannelse. De nye rammer giver
også oplagte muligheder for at styrke tværfaglighed mellem uddannelserne. Samtidig
kommer de studerende helt tæt på den
praksisforskning, der er med til at udvikle
deres profession.

- Der er meget at se frem til på den nye
campus. For eksempel får vi som noget nyt
mulighed for at arbejde tættere sammen
med de øvrige uddannelser. Vi kan udvikle
vores aktiviteter i samarbejde med andre
fagligheder til gavn for de borgere, som vores dimittender fremover skal arbejde med.
Som pædagogstuderende vil man derfor opleve, at uddannelserne i UCL kommer tæt-

Sen eftermiddagssol over stålkonstruktionerne til en af de tre
penthouseetager.
Foto: Jens Wognsen

8

Pioner | #14 februar 2016

tere på hinanden og kommer til at arbejde
endnu mere sammen end vi gør i dag.
Udover grunduddannelserne bliver den nye
adresse også centrum for kurser, videreuddannelser og forskning i UCL’s videns- og
forskningscentre. Desuden vil Center for
Undervisningsmidler betjene grundskolens
lærere.
Plads til viden
Bygningerne er fra 1960’erne og har
tidligere huset Syddansk Universitets
ingeniøruddannelser. Efter overtagelsen gennemrenoveres bygningerne. Det arkitektoniske særpræg bevares, mens en stor del af
renoveringsopgaven går ud på at lukke lys
og luft ind. Desuden bygges en tredje etage
på en del af bygningerne.
Men selvom rammerne har rødder tilbage til
1960’erne, lever udstyr og indretning op til
alt, hvad man kan forvente af en uddannelsesinstitution anno 2016.
De fleste uddannelsesaktiviteter vil finde
sted i sydfløjen, der består af fem blokke
og en nyopført bygning til radiografuddannelsen. Blokkene forbindes af den brede
studiegade. I blokkene vil der være både
teorilokaler og professionslaboratorier – fx
musiklokale, naturfagslaboratorier og simulationscentre. I nordfløjen er der auditorier
og professionslaboratorier til innovation,
entreprenørskab og kreative fag.
Rekreation og læring under åben
himmel
Udearealerne indrettes og beplantes, så
det bliver et rart sted at opholde sig. Der
etableres boldbaner til både undervisning og
fritid, og der vil være redskaber til udendørs
styrketræning.
Der bliver også plads til læring under åben
himmel i shelters, udekøkkener, bålhytte og
skolehaver med bede til grønsager, urter og
bær.
Idrætsfaciliteter i Videnbyen
I Videnbyen er der idrætsfaciliteter, indendørs boldspilbane og bevægelseslaboratorium for særligt fysioterapeut-, pædagog- og
læreruddannelsen.
Placeringen af idrætsfaciliteterne bringer
UCL tæt på Institut for Idræt og Biomekanik
og forskerparkens rammer for innovationsog entreprenørskabsaktiviteter.
Videnbyen ligger i Cortex park, cirka 2 km
fra UCL’s campus. En del af de nybyggede
faciliteter i Videnbyen tager UCL i brug allerede fra februar 2015.
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Der er næsten 1200 rum på Niels
Bohrs Allé 1. En stor del af renoveringsopgaven går ud på at lukke lys
og luft ind i bygningen og erstatte
murstensvægge og døre med glas.
Foto: Jens Wognsen
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Bibliotek og videnformidling på nye
måder
På UCL Campus Odense slås dørene op til
et bibliotek, der ikke alene tilbyder faglitteratur og søgevejledning. I det kommende
viden- og læringscenter vil bibliotekets brugere møde nye former for videnformidling.
Bibliotekets personale vil selvfølgelig som
altid også stå klar med både faglig og generel
vejledning på campusbiblioteket.

Sen eftermiddagssol over stålkonstruktionerne til en af de tre nye
penthouseetager.
Foto: Jens Wognsen

På UCL Biblioteket indrettes særlige zoner
til inspiration, hygge, arbejde og spil. På
tegnebrættet er også mere utraditionelle
biblioteksoplevelser: for eksempel i form af
scenefaciliteter til formidling af bachelorprojekter, forskning og videndeling mellem forskere, undervisere, studerende og
ph.d’er. Og en lydportal, som kort fortalt
er et virtuelt ”formidlingsrum i rummet”
med retningsbestemte lyde og billeder. Der
etableres også et laboratorium til test af ny
undervisningsteknologi, som kan afprøves,
før de studerende møder det i undervisningen.

På tre bygninger bygges en 3. sal.
En håndværker på taget af Blok C
skærer i tagpappen for at gøre plads
til stålkonstruktioner, der skal forankres i det eksisterende betondæk.
Foto: Jens Wognsen

Fordybelse, fitness og fredagsbar
Selvom indretningen af campus har naturlig
vægt på at optimere læringsfaciliteter og
videnformidling, er der også lufthuller og
god plads til uformelle møder og aktiviteter undervejs. Som studerende kan man
gøre ophold i det nærmeste ”pitstop” eller
slå sig ned på et gruppetorv. Eller et af de
mange andre steder, der indbyder til sociale
aktiviteter såvel som faglig fordybelse alene
eller i grupper.
Studiecaféen placeres i kælderniveau nær
hovedindgangen. Den har plads til 250 personer, store vinduespartier og nem adgang
for alle – også handicappede. Her kommer
fredagsbaren til at holde til. Med sin centrale
placering i huset lægger studiecafeen op til
brug hele ugen, ikke kun om fredagen.

Radiografernes udstyr og aktiviteter placeres i en nyopført bygning.
Fundament og terrændæk blev støbt
før jul.
Foto: Jens Wognsen

Motionsrummet på UCL Campus Odense
er et tilbud til alle, der vil motionere. Der
er adgang døgnet rundt for træning af både
styrke og kondition/kredsløb. I motionsrummet kan man også få hjælp og sparring af
studenterinstruktørerne fra fysioterapeutuddannelsen.
Pædagoguddannelsen i Odense – nyt
indhold i nye rammer
Pædagoguddannelsen i Odense er i forvejen
i omstilling. I sommeren 2014 fik uddannelsens ny bekendtgørelse og studieordning.
Med indflytning på den nye campus forventer Anders Nørgaard, at de nye rammer
understøtter takterne i den nye uddannelse:
- Vi er jo godt halvvejs gennem det andet
år af den nye pædagoguddannelse. Nu, hvor
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vi står ovenpå de første erfaringer, ser jeg
frem til, at vi på campus kan udfolde vores
studiemiljø i helt nye og tidsvarende rammer,

slutter Anders Nørgaard.
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NÅR LÆRING RYKKER UD
UNDER ÅBEN HIMMEL
Buske med bær, bålhytte og
shelters. Udekøkken, køkkenhave og styrketræning. Og meget mere. De grønne arealer
på campus bliver ikke alene
godt for øjet: det etableres
som et aktivt rum, der bliver
omdrejningspunkt for læring,
næring og fysisk aktivitet.

Den nye hovedindgang, der bygges
om og forsynes med en svævende
gangbro. Det bliver muligt at komme
direkte fra parkeringspladsen og ind
på stueplan.
Foto: Jens Wognsen

Håndværkerne er i gang med at
trække rør og kabler til varme og
strøm.
Foto: Jens Wognsen

Mad, krop og bevægelse i centrum
Planerne for udearealerne ligger i naturlig
forlængelse af erfaringer fra UCL’s satsningsområder inden for mad, krop og bevægelse.
Projektet bygger på viden fra forskningsprogrammet Mad, krop og læring og andre
UCL-projekter, deriblandt Campushaven
som læringsrum, der afvikles på Pædagoguddannelsen i Jelling. Desuden indgår viden
fra Forsknings- og Innovationscenter for
Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL), der er et
samarbejde mellem UCL og SDU.

- Vi ved, at studerende skærper deres individuelle faglige kompetencer som kommende
professionelle, både når det gælder havedyrkning og iværksættelse af læreprocesser.
En campushave er en fornyelse og udvidelse
af vores tværprofessionelle læringsmiljøer,
der kan bidrage til både det pædagogiskdidaktiske felt såvel som temaer i sundhed,
krop og bevægelse, siger lektor Ellen Ravn
Habekost, der er tilknyttet programmet
Mad, krop og læring i UCL’s Center for
Anvendt Skoleforskning.
Uderum med jord under neglene
Sansehavens frugttræer, skovens gemmesteder og boldbanernes placering. Der er nok
at tage fat på, og ideerne står i kø. Derfor
arbejdes der nu på at få de overordnede
streger og store linjer tegnet, så gartnere
og håndværkere i løbet af sommeren kan
etablere anlægget. Men det er en del af
pointen, at projektet ikke afleveres fikst
og færdigt i august 2016. For det konkrete
indhold i campushave og sansehave skal
udvikles, etableres og drives i et samarbejde
mellem de aktører, der kommer på banen
efter indflytning på Niels Bohrs Allé.
- Vi håber at skabe en ramme for samarbejde mellem grunduddannelse, efteruddannelse, forskning og praksis samt andre
uddannelsesinstitutioner. Der er mange
oplagte vinkler på tværfagligt samarbejde og
videndeling. Det kunne for eksempel sammen med Kold Colleges gartneruddannelse,
Odense Kommunes skolehaver eller SDU’s
Institut for Biomekanik, lyder det fra Ellen
Ravn Habekost.
Planlægningsgruppen går derfor også på
tværs af uddannelser og afdelinger og tæller
medarbejdere fra UCL’s pædagoguddannelse, læreruddannelse, fysioterapeutuddannelse, Center for Anvendt Skoleforskning og
FIIBL. Foruden UCL’s afdeling for Teknik og
Bygninger, der kobler visioner og ideer med
streger og tegninger. I løbet af foråret får
gruppen for alvor jord under neglene, når
anlægget skal planlægges i detaljer.
- Forventningen er, at de fysiske rammer
samlet set bidrager til et attraktivt, åbent og
synligt campusmiljø, som er befordrende for
udvikling af eksperimentel og nytænkende
undervisning og viden, slutter Ellen Ravn
Habekost.
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Bag tømreren ses et åbent fag, hvor
der monteres et glasparti. Det skaber indblik til undervisningslokalet
fra gangen.
Foto: Jens Wognsen
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Campusfakta
Bygningerne Niels Bohrs Allé 1 er
opført i op til tre etager i årene
1959-1965 med mindre tilbygninger i 1992 og 1998. Den samlede
bygningsmasse er 33.250 m2. Siden
UCL’s overtagelse af bygningerne i
sommeren 2015 har entreprenører
og håndværkere været i gang med
gennemrenovering af bygningerne
forud for indflytning.

Der opføres en ekstra etage på tre
undervisningsfløje med et samlet
areal på 3.250 m2. Desuden bygges
en helt ny 1-plans bygning på 600
m2, som skal bruges til laboratoriefaciliteter for radiografuddannelsen.

På vej mod UCL Campus
Odense

fusionen i 2007-2008. De første
drøftelser med Odense Kommune og Undervisningsministeriet
indledes.

2007
Loven om professionshøjskolerne
blev vedtaget i 2007. Som professionshøjskole skal UCL sikre, at
uddannelsernes videngrundlag er
karakteriseret ved professions- og
udviklingsbasering, bl.a. gennem
samarbejde med relevante forskningsinstitutioner.
2007-2008
Fælles campusmiljøer er en del af
visionen for professionshøjskolen UCL og et logisk skridt efter
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Alle UCL’s uddannelsesaktivteter i
Odense samles i den nye campus,
undtagen Ledelsesakademiet Lillebælt, der fortsat vil have hjemsted

2008
Flytte- og byggeplanerne for flere
uddannelsesinstitutioner i Odense
går op i en større bygningskabale,
der blandt andet omfatter UCL’s
køb af bygningerne på Niels Bohrs
Allé og SDU’s byggeri af et nyt
teknisk fakultet.

på Rugårdsvej. Desuden samles
organisationens administrative
funktioner på adressen.
UCL Campus Odense åbner i
august 2016 og bliver dermed
hjemsted for mere end 5.000
studerende og kursister og tæt ved
500 medarbejdere.

arbejde og indrette sig på, der er
langt mere integreret og fleksibel
end tidligere.
2015
I august 2015 overdrager SDU
bygningerne på Niels Bohrs Allé 1
til UCL. Første spadestik tages.
2016
I sommeren 2016 samles UCL’s
uddannelser og øvrige aktiviteter
i Odense på én adresse på Niels
Bohrs Allé 1.

2010
UCL vedtager sin campusstrategi.
Strategien beskriver nye måder at
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VILDE
VIDUNDERLIGE

VIKINGER
BERETNINGEN OM ET VIKINGEFORLØB I
DAGINSTITUTIONEN GRANGÅRD I JELLING
AF LARS KJÆR LARSEN, LEKTOR VED UCL

Daginstitutionen Grangård har i 5 måneder
arbejdet med forløbet ”Vilde vidunderlige
vikinger”. I forløbet bliver alle sejl sat, og der
bliver samarbejdet i fællesskab om forløbet
– også af de pædagoger, der ikke deltager i
temaet. Det hele starter i Kongernes Jelling
med en inspirationsdag i forbindelse med
KulturRav-projektet, men snart inddrager
forløbet også Spotlight-ugen, Grangårds fødselsdag, bedsteforældredag og gentagende
besøg i Monumentområdet og i udstillingen
i Kongernes Jelling. Der leges med Google
Earth, fortælles om Thors Brudefærd, laves
brocher og sværd, spilles skuespil og spises
på vikingemaner ved bålet.

14

Baggrund og sammenhæng for Grangårds forløb er følgende:
Grangård er beliggende i Jelling, tæt ved
centrum og i gåafstand fra Kongernes Jelling
og Monumentområdet. Gruppen, der har
deltaget i forløbet, består af de ældste børn
– altså 5-6 årige fordelt på 14 drenge og
8 piger. I Grangaards ”smtte-model” over
viking-forløbet står der bl.a.: ” Børnene er
glade for fysisk aktivitet ex: kamplege, cykle,
løb, udendørs leg samt hvem er de gode og
onde, heltefigurer fra diverse børnefilm og
konger/ dronninger. På samme gang er de
nysgerrige og begynder at stille spørgsmål til
verden omkring sig”.

I samme tekst står der: ”Som deltager i
pilotprojektet KulturRav, der overordnet
handler om at formidle vores historie og
danske kulturarv til førskolebørn, ser vi det
som en oplagt mulighed for at koble børnenes optagethed, deres udvikling og deres
udfordringer med den spændende historie
i fakta og fiktion om vikingerne til leg og ny
viden”
Grangård havde som mål ”at børnene får
en generel faktuel viden eksempelvis om,
hvordan vikingerne boede og så ud, og især
en konkret viden om vikingernes historie i
Jelling. Det vil sige, at de (- børnene red.) får
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en konkret viden om monumentområdet,
højene, hvem?, hvad?, hvorfor?” Ligeledes
havde Grangård som mål: ”at børnene er
aktive i processen og har indflydelse på – og
er medskabende i processen.
I fakta-boksen om Grangårds tidslinie over
forløbet, kan man tydeligt fornemme at
arbejdet med temaet bringer børnegruppen
vidt omkring – herom forklarer Anna Hansen
(pædagog). ”Det drejer sig om pædagogikken. Vi er inspireret af Reggio Emilio og
”Børns tusind sprog” – Når en pige midt i
forløbet siger: Dronning Thyra vil gerne have
fisk til frokost i dag, så leger vi alle sammen

Hanne Henningsen (pædagog) er med i
teamet omkring børnene fra ”stærekassen” siger supplerende til arbejdsmåden: ”at
projektet lykkes så godt skyldes også, at vi

JULI 2015

Vilde vidunderlige vikinger slutter af hvor
det begyndte - i Kongernes Jelling. Her skal
der være en stor udstilling, der viser hvordan
Grangård arbejdede, legede og lærte. Det
var ikke planen fra starten at lave en stor
udstilling, men der var simpelthen for meget,
der skulle fortælles og vises frem.

Besøg i kongernes jelling –
fokus Vikingernes Huse

Fortælling, bedsteforældredag med brocher
og sværd, Spotlight
med vikinger

Inspirationsdag på
Kongernes Jelling
og udveksling af
ideer
JUNI 2015

tager det, der kommer udefra ex Spotlight
(læs faktaboks red.) og Grangårds fødselsdag og sætter det i forhold til det projekt,
vi har valgt. Vi ser det som en mulighed for
yderligere at blive klogere og få oplevelser
med temaet om vikinger i stedet for at se
det som ”noget for sig”.

med på den leg!” Anna fortsætter: ”Vi har
selvfølgelig planlagt noget, men vi går også
omveje og tager udflugter. Vi er optaget af
børnenes nysgerrighed – Så når en dreng
foreslår, at vi skal ned og se vikingeskibet
i Fårup Sø, så sætter vi os på cyklerne og
ender med at tegne vikingeskibet dernede.
Vi bruger alle de udtryk, vi kan finde på. Vi
leger, synger, tegner, bruger Ipads og spiller
skuespil”.

AUG. 2015

SEP. 2015

Ture til monumentområdet, leg med Google
Earth på monumentområdet

OKT. 2015

NOV. 2015

Vikingemad i det
fri, drama, udstilling på Grangårds
torv

DEC. 2015

JAN. 2016

Udstilling i
Kongernes
Jelling

I Forløbet med Stærekassen deltager: Anna Hansen, Hanne Henningsen og Lisbeth Holm.
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”Kultur-Rav” var et samarbejds
-pilotprojekt mellem Vejle Bibliotek,
Digitale Børn og HistorieLab. Fra
Vejle Bibliotek deltog Jim Højbjerg
med oplæg og sparring om fortælling, fra Digitale Børn deltog Jacob
Knudsen med oplæg og sparring
om børn og digitale medier og fra
HistorieLab deltog Lars Kjær
Larsen med oplæg og sparring
om børns sanselighed og bevægelse
. I projektet indgik tre institutioner i Vejle Kommune (herunder
Grangård) og Kongernes Jelling og
Give-Egnens Museum blev brugt
som arena. Målet var at ”lave historisk formidling og læring for førskoleområdet, på en måde så børnene
inddrages som aktive medspillere,
der er med til at producere indhold”.
Pilotprojektet havde for Grangårds
vedkommende Monumentområdet
og Kongernes Jelling som ramme
for deres forløb : ”Vilde vidunderlige vikinger” og her var Morten
Teilmann- Jørgensen omdrejningspunktet.

16

Læs mere om:
”Grangård”:
http://www.grangaard.vejle.dk/
”Vejle Bibliotek”:
https://vejlebib.dk/tags/vejle-boernebibliotek
”Digitale Børn”:
http://www.digitale-born.vejle.dk/
”HistorieLab”:
http://historielab.dk/
”Kongernes Jelling”:
http://natmus.dk/museerne/
kongernes-jelling/
”Spotlight”:
http://www.spotlight.vejle.dk/
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TAG STYRINGEN OVER

EGEN UDDANNELSE
- OG GRIB DEN DIGITALE DANNELSE
AF PÆDAGOGSTUDERENDE STEFFAN LEERBÆK OG THEA ENGELBRECHT BOGETOFT

Kan vi som pædagoger bidrage
til børnenes digitale dannelse?
Eller er nutidens børn og unge
automatisk digitalt indfødte?

Gennem uddannelsen kommer du til at
lave mange forskellige projekter, sommetider får man lyst til at prøve det af i praksis
og gå mere i dybden. Den måde som den
nye uddannelse er bygget op på, betyder,
at du har mange korte moduler med
forskelligt fokus. På den måde kommer du
vidt omkring og får en bred viden, men det
er ikke så nemt at arbejde på et bestemt
projekt over længere tid.Vi mener derfor
at det kan være relevant at danne bro
mellem et spændende modul, 3. praktik og
bacheloren. På denne måde kan vi arbejde
både med teori og praksis over en længere
periode.
Vi fik en fed ide på det valgfrie modul 14,
hvor vi havde valgt: Medier og digital kultur.
Vi udarbejdede et projekt om hvorledes
man kan inddrage digital dannelse som
pædagog i skolen. Projektet fik vi lyst til at
afprøve i praksis, da vi begge tidligere har
oplevet at pædagoger har manglet viden
om dette område. Det giver derfor god
mening at tage projektet med i praktikken og finde ud af, om det overhovedet
fungerer i praksis. Her har vi så en oplagt
mulighed for at arbejde videre, når vi skal
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I processen med at udarbejde projektet lavede vi en spørgeskemaundersøgelse hvor
vi spurgte pædagoger fra hele pædagogfeltet om deres kendskab til digital dannelse
og deres brug af digitale medier. Ud af
vores ca. 100 svar viste det sig, at kun omkring halvdelen kendte til begrebet digital
dannelse. Digital dannelse er en fordanskning af Media Literacy, der, kort fortalt, er
evnen til at kunne bearbejde og reflektere
over den måde, du bruger digitale medier
på, samt at forstå konsekvenserne af de
handlinger du foretager dig på nettet.Vi
har i løbet af modul 14 diskuteret, hvorvidt
børn og unge i dag er digitalt indfødte,
altså om de i kraft af deres tidlige adgang
til digitale medier også har lært at gebærde
sig digitalt og dermed er digitalt dannede?

“

Kan den nye pædagoguddannelse noget? Kan den optimere det faglige udbytte vi som
studerende får? Tag styringen
over din egen uddannelse og
find de muligheder der er. Dan
bro mellem flere moduler for
at skabe en sammenhæng i din
uddannelse.

skrive bachelor og dermed skrive en mere
gennemarbejdet opgave med rod i solide
empiriske undersøgelser.

Kirsten Drotner, dr. i phil. og professor i
medievidenskab på SDU, kritiserer den

stigende opfattelse af at børn og unge
automatisk bliver digitalt indfødte af at
vokse op i en digital verden. Hun understreger vigtigheden af, at vores børn og
unge skal uddannes i digitale medier. For
at følge med resten af verden, hvor flere
nationer allerede har Media Literacy på
skoleskemaet, skal vi kunne udnytte den viden, der ligger i medierne.Vi er enige med
Kirsten Drotner om vigtigheden af at få
integreret digital dannelse i skolesystemet
så tidligt som muligt, hvorfor vi har lavet
vores projekt.
Fremtiden er nu og det gælder om at
udforske og undersøge de muligheder, der
er for at arbejde pædagogisk med digital
dannelse. På den måde kan vi udnytte
de muligheder, der er for at forme vores
uddannelse, så vi giver os selv de bedste
muligheder. Det samme skal vi gøre i
praksis, vi skal ikke være bange for det nye
og ukendte, men forsøge at benytte de nye
muligheder digitale medier giver os.

I min første praktik fik alle børn i Faaborg Midtfyn Kommune en Chromebook, lærerne fik et kursus i brugen af maskinen, men kun meget
kort og overordnet. Problemet jeg så, var at maskinerne kun blev brugt,
præcis som de stationære computere er blevet brugt de sidste 5 år.
Den eneste forskel var nu, at alle børn havde en Chromebook med i
tasken hver dag. Jeg synes, at personalet generelt manglede viden om
hvilke muligheder denne maskine tilbyder, samt hvordan man opfører
sig på internettet. Denne problemstilling skabte en lyst til at arbejde
med at undersøge, hvordan man kunne danne børnene i den digitale
verden, så de kan blive superbrugere, frem for blot at være forbrugere.

“
Stefan
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“

Jeg har oplevet flere steder, at især iPad’s, men også computere bliver
brugt som en måde at sætte børnene på “pause”. Jeg har en opfattelse
af at mange af lærerne og pædagogerne ikke har en stor nok viden
om, hvordan man kan udnytte disse redskaber optimalt. Flere giver
udtryk for, at de gerne ville bruge digitale medier mere konstruktivt,
men enten mangler viden eller tid til at lære dem og deres funktioner
at kende. Ligeledes jeg har en opfattelse af, at tonen på internettet er
blevet grovere og at det, som barn, må være svært at navigere i hvad
der er god og dårlig opførsel i den digitale verden.

“
-Thea

Kender du begrebet
Digital Dannelse?

NEJ
51%
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JA
49%
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PÆDAGOGER SKAL
FORHOLDE SIG TIL

SEKSUALITETEN
– OGSÅ HOS BORGERE MED
FUNKTIONSNEDSÆTTELSER
AF SEKSUALVEJLEDER OG UNDERVISER CHARLOTTE ENGLUND

Mange pædagoger er ikke klar over, at
de i deres daglige arbejde er forpligtet til
at hjælpe borgere med funktionsnedsættelser med deres seksuelle udfordringer
og behov. Men borgere med nedsat
funktionsevne har samme grundlæggende
behov og rettigheder som alle andre - det
har vi Servicelovens ord for - og da et
velfungerende seksualliv er vigtig for et
menneskes livskvalitet og udviklingspotentiale, indbefatter pædagogens arbejde også
at forholde sig til borgernes seksualitet.
FN’s Standardregler om Lige Muligheder
for Handicappede (Standardregel nr. 9)
understøtter dette ved at understrege, at
mennesker med nedsat funktionsevne skal
have mulighed for at opleve deres egen
seksualitet og have seksuelle forhold på
linje med andre mennesker, samt at dette
skal støttes gennem lovgivning og relevant
rådgivning. Da Danmark har tiltrådt disse
regler, er vi også moralsk forpligtet til at
efterleve dem.

- eller op ad gangen på et bosted for den
sags skyld. Uanset alder, intelligens eller
fysiske og psykiske funktionsniveau vil vi i
dagligdagen kunne fornemme seksualiteten
i vores tanker, fantasier, følelser, krops- og
sanseoplevelser.

Seksualiteten er imidlertid ikke kun et
spørgsmål om biologi og evnen til at onanere, opnå orgasme eller til at kunne gennemføre et samleje. Menneskets seksualitet
er bredere end som så. Den er et samspil
mellem psykologiske, sociale og biologiske
faktorer og integreret i vores personlighed
som en underliggende livsenergi og kilde
til (livs)glæde og livskvalitet, som f.eks.
kommer til udtryk, når vi søger kontakt til
andre mennesker, giver et knus, sender et
smil, og når vi bevæger os ned ad gaden

Hvis pædagoger skal kunne hjælpe borgere
med funktionsnedsættelse og forebygge
udviklingen af en uhensigtsmæssig eller
problematisk seksualitet, er det essentielt,
at borgerens seksuelle udtryk, udfordringer og præferencer bliver mødt åbent
og fordomsfrit. Dette kræver viden,
selvindsigt og rummelighed: Pædagoger
må have en basal sexologisk viden og
vide, hvordan man støtter borgeren i en
harmonisk og hensigtsmæssig seksuel
udvikling. Derudover må pædagogen have
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I arbejdet med mennesker vil pædagogen
derfor uundgåeligt blive konfronteret med
borgernes seksualitet, og den pædagogiske
indsats i forbindelse med en borgers rehabilitering skal således indbefatte støtte til
et velfungerende seksualliv. Et velfungerende seksualliv vil bibringe borgeren en positiv kropslig oplevelse, og hvis den seksuelle
aktivitet finder sted sammen med et eller
flere mennesker, vil borgeren yderligere få
en bekræftelse af at være seksuel attraktiv. Et velfungerende seksualliv kan styrke
et lavt selvværd og give et mere positivt
kropsbillede, hvilket ofte er tiltrængt, når
man har en funktionsnedsættelse uanset
om den er fysisk eller psykisk.

indsigt i sin egen seksualitet, fordomme og
holdninger i forhold til seksuelle præferencer, lyster osv.
Seksuelle udfordringer ved funktionsnedsættelser
Alle mennesker uanset alder, køn og funktionsniveau oplever seksuelle udfordringer
undervejs i livet. For nogle bremses eller
underudvikles seksualiteten pga. en hæmmet biologisk udvikling eller pga. dårlige
eller manglende seksuelle erfaringer. Disse
mennesker kan udvise en ikke alderssvarende seksualitet, som kan være akavet og
grænseoverskridende. Seksualiteten kan
også undertrykkes bevidst eller ubevidst
som en konsekvens af omgivelsernes holdning til og reaktion på personens seksualitet. Her er det yderst vigtigt, at pædagogen
udviser den føromtalte rummelighed og er
så fordomsfri som muligt. Er seksualiteten
forbundet med skam, avler det usikkerhed
og lavt selvværd, som kan udmønte sig i
psykiske og fysiske spændinger, depression
og aggression - og i værste fald seksuelle
overgreb.
Derudover oplever personer, som er ramt
af kognitive, psykiske eller fysisk funktionsnedsættelser og/eller psykisk sygdom ofte
seksuelle udfordringer pga. et nedsat selvværd og manglende selvtillid og dermed en
oplevelse af at være seksuelt uattraktive.
Slutteligt indtager størstedelen af mennesker med funktionsnedsættelse, som
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i nogle tilfælde kan påvirke borgerens
seksualitet direkte eller indirekte.
Men hvordan hjælper du så borgeren, der
har seksuelle udfordringer?
I 2012 udgav Socialstyrelsen den informative håndbog: ”Seksualitet på dagsordenen”1.
Håndbogen beskæftiger sig med, hvad det
vil sige at have en professionel tilgang til
andre menneskers seksualitet, og hvordan

det kan udmønte sig inden for lovens
rammer. Håndbogen bør læses af alle, der
arbejder med mennesker med funktionsnedsættelser, da man her kan få en masse
viden både om seksualitet, udfordringer,
pædagogiske redskaber samt lovstof.

anbefales til både studerende og uddannede pædagoger som en introduktion til
arbejdet med seksualitet hos alle - uanset
køn, alder, etnicitet og funktionsniveau. Uddannede pædagoger kan deltage i kurser
og efteruddannelser, f.eks. Seksualvejlederuddannelsen3.

Derudover har pædagogstuderende
mulighed for at fordybe sig i emnet på
det nye modul «Køn, seksualitet og
mangfoldighed». Bogen «Lige muligheder»2
er skrevet direkte til dette modul og kan

1 Holmskov, Henriette & Annette Holm (2012). Seksualitet på dagsordenen – en håndbog om professionel

2 Hjerrild, Margrethe (red.) (2015): Lige muligheder

støtte til voksne med funktionsnedsættelse. Odense:

- om pædagogens arbejde med køn, seksualitet og

Socialstyrelsen.

mangfoldighed. København: Akademisk Forlag.
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3 http://www.seksualvejlederuddannelsen.dk/
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SPÆNDINGSFELTET
MELLEM DEN GODE
OPLEVELSE OG DEN
VIGTIGE LÆRING
– KAARE I PRAKTIK PÅ GIVE-EGNENS MUSEUM
AF LARS KJÆR LARSEN, LEKTOR VED UCL PÆDAGOGUDDANNELSEN I JELLING
FOTO: METTE V. HANSEN, GEM OG LARS KJÆR LARSEN UCL

Kaare S. Hansen er i lønnet praktik på
Give-Egnens Museum(GEM). Han startede
d. 1. december og har allerede deltaget aktivt i GEMs travle julemåned. En julemåned,
der var fyldt besat af besøg fra områdets
institutioner og skoleklasser, som alle ønskede at se, opleve og lære gennem mødet
med GEM’s medarbejdere og en fantastisk
juleudstilling. ”Jeg er optaget af spændingsfeltet mellem den gode oplevelse og den
vigtige læring”, siger Kaare.
- Allerede her fra starten er han blevet
udfordret på netop dette parameter og har
nu yderligere 5 måneder til løbende at reflektere over spændingsfeltet samtidig med,
at han indgår i et nyt spændende tværfagligt
samarbejde på et museum.
Praktikken på GEM er således et udtryk for
et helt nyt tiltag mellem GEM, UCL’s pædagoguddannelse i Jelling og Nationalt Videncenter for Historie – og Kulturarvsformidling
(i daglig tale kaldet HistorieLab). Samarbejdet skal styrke det tværfaglige samarbejde mellem på den ene side pædagoger,
pædagogstuderende, pædagoguddannelsen
og på den anden side museumsverdenen –
her GEM.

et museum med de forpligtelser det indebar
også var et sted med værksteder, hvor der
altid har været en såkaldt gøre-aktivitet –
det være sig i det historiske køkken, i den
gamle skolestue eller andre steder. Der har
altid ligget et latent budskab om, at dette
også var identitetsdannende.”
Gøre-aktiviteter og identitet passer godt
med børn og den pædagogiske verden.
Kaare udtrykker : ”Jeg er meget optaget
af relationer, det identitetsskabende og
bevidstheden om at børn lærer forskelligt
– jeg håber at kunne være med til at styrke
disse områder igennem at have fokus på
et før / under / efter – forhold.” – Med før/
under/efter tænker Kaare på de samarbejdsmuligheder, der ligger mellem skole/
institution og museum i forhold til at skabe
et forløb, der starter før et museumsbesøg,
udfolder sig under besøget og fortsætter
eller bliver videreudviklet efterfølgende.

Læs mere om HistorieLab på:
http://historielab.dk/
Læs mere om PædMus på:
http://historielab.dk/projekter/
paedmus/
Læs mere Pædagoguddannelsen i
Jelling på:
http://ucl.dk/om-ucl/studiesteder/
jelling/
Læs mere om Give-Egnens Museum(GEM)på:
http://www.gem.dk/
Læs mere om Elevdesign på GEM:
http://www.gem.dk/besog-museet/
rundvisning/den-historiske-opgave/
Læs mere om KulturRav-Projektet
andet sted i dette Pioner

Det bliver spændende at følge Kaare i resten
af praktikken. Der er ingen tvivl om, at der
er god læring at hente for alle parter : ” Det
tværfaglige samarbejde har fanget mig og
rammerne er her til det” – siger Kaare.

Karen Marie Ravn, konstitueret leder på
museet, har været en central person i
dette tværgående samarbejde, der stille
og roligt udviklede sig fra udlån af nogle
skubbesten til et vikingetema i forbindelse
med dronningebesøg i Jelling til samarbejde
om ”Elevdesign- projektet”, ”Pædmus-projektet”, ”KulturRav-projektet” og endelig til
en praktikaftale med Kaare. - ”Det har altid
været centralt for os, at vi ud over at være
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IBENS KLUMME:

KUNSTEN IKKE AT
TEGNE PÅ BØRN
AF IBEN DUE BØGELUND, PÆDAGOG

Jeg har engang åbnet døren ind til et rum
i børnehaven. Rummet var blevet udsmykket med den tykke ende af tussen. Ikke
enden af en linje der som følge af motorisk udfordring havde sneget sig uden for
tegneunderlaget. Ikke en tå på den anden
side af ”grænsen” i form af en lille krusedulle
på gulvet. Stregerne var en kæmpe omgang
”sig-mig-engang-der-er-da-ingen-der-kiggernu-så-skulle-vi-ikke-tage-propperne-af-totusser-og-give-den-hele-armen”-udsmykning
på vægge, døre, køkkenskabe, vinduer, toiletter, spejle og legetøj. Kunstnerne var to kære
drenge, der gør sig umage for at følge de
sagte og usagte spilleregler i en børnehave,
og som opdrages på en måde, hvor man
uden tvivl ville være tryg ved at møde dem
en mørk aften i en baggård om 15 år.

Så hvad er på spil, når jeg åbner døren?
Hvilke reaktionsmuligheder byder sig til i
det lille tidsrum, hvor jeg står stille - helt
stille - i døren og lader blikket vandre rundt
i rummet. I det lille øjeblik hvor drengenes
ansigtsudtryk skifter fra fryd til gru, fordi
tidsboblen af ”frit spil” punkterede, da den
ramte virkelighedens skarpe kant.
Reptilhjernen reagerer instinktivt, og heldigvis skal reaktionsmulighederne sikkerhedsgodkendes i frontallapperne, så man ikke
brøler ”Sig mig engang, hvad f…. i h…… er
det I laver? Er I blevet fuldstændig sindssyge”,
mens man flår Spiderman trøjen af den
nærmeste synder og overtegner den med
tus, så ”han kan lære det!!!”
For han kan ikke lære det i reptilhjernens
domæne. Samme domæne tillader ham
kun tre reaktioner som modsvar på den
ubærlige disharmonien imellem os – at
angribe, at spille død eller at flygte. Angrebet
– det verbale, det fysiske, rettet mod mig
eller værre, mod ham selv. At spille død –
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den forstenede krop, det sænkede blik, de
mentale skyklapper. Flugten – latteren, der
skal skabe afstand, den hurtige undskyldning
eller flugten ud af døren, væk, bare væk! Alle
muligheder blottet for læringspotentialet.
Og han skal lære det. Han skal lære at passe
godt på børnehaven. Han skal lære, at hans
handlinger har konsekvenser, og at han skal
tage ansvar for sine handlinger. Han skal lære
at konflikter mellem dig og mig, små brud i
”os”, ikke handler om ”os”, men om rummet
med de mange streger. Han skal lære, at jeg
(repræsentanten for samfundet) reagerer på
hans (individets) handlinger.
Ordene er ikke det vigtigste. Stemingen er
derimod. Vi får forbindelse, hvis han mærker,
at jeg leder efter intentionen bag den kunstneriske revolution. Hvis han mærker, at vi
sammen søger efter ”vejen videre”.
Og hvis jeg sætter ”god arbejdsmusik” på,
mens ham og hans muse skrubber rummet
rent for farverige streger. Helt rent…
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