Bilag 4 – Intro til forældre i 7. klasse
Kære forældre i 7. klasse
Til jeres orientering har vi her i september fået mulighed for at være med i et spændende projekt,
der hedder ”kloge Hænder”. Projektet har fokus på de unges valg af uddannelse, og vil gerne
inspirere flere unge til at overveje en erhvervsuddannelse.
Mere konkret skal eleverne bygge en bålplads på skolens område. De skal selv designe pladsen,
regne materialeforbrug ud mv. samt selv bygge de ting, der skal være på bålpladsen.
Med til at hjælpe os som byggeleder, er Enemærker og Petersen som også er den entreprenør, der
varetager renoveringen af hovedbygningen samt skolegården. De vil stå for materialer, redskaber,
sikkerhed mv., samt hjælpe eleverne undervejs.
Nedenfor kan I se hvad der kommer til at ske hen over perioden. Og vi vil gerne allerede nu bede
jer reservere fredag den 27. september kl 12 til overlevering og fernisering, hvor vi fejrer elevernes
store indsats med snobrød og saftevand. Vi håber mange af jer forældre har mulighed for at være
med.
I uge 36 (næste uge) vil vi i en af dansk-lektionerne gennemføre en lille spørgeskemaundersøgelse
om elevernes overvejelser om valg af uddannelse samt deres kendskab og forhold til
erhvervsuddannelserne. Undersøgelsen er anonym.
I uge 37
Mandag den 9. september præsenteres projektet for eleverne, og de får en rundvisning i
hovedbygningen, så de kan se hvordan de enkelte håndværk arbejder sammen i sådan en
renoveringsproces.
Torsdag den 12. september om formiddagen skal eleverne arbejde med ideer til, hvad der ”hører
sig til” på en bålplads, og præsentere deres ideer for Enemærker og Petersen, som vil hjælpe med
at kvalificere eleveres ideer.
Fredag den 13. september om morgenen skal eleverne ud på pladsen for at måle op og regne
materialeforbrug ud på de ideer, der skal realiseres.
I uge 39
Mandag den 23. september hele dagen skal eleverne lave tidsplan for byggeriet, herunder opdele
i arbejdsopgaver og teams. Hvem gør hvad, samt sikkerhed, kvalitetssikring og arbejdsmiljø.
Tirsdag den 24. samt torsdag den 26. og fredag den 27. sep. skal eleverne bygge og realisere
deres ideer.
Fredag den 27. sep. Kl. 12

Overlevering og FERNISERING med snobrød, kyllingepølser og saft
I perioden efter vil eleverne igen blive præsenteret for en lille spørgeskemaundersøgelse
(anonymt) samt deltage i en gruppesnak for at høre om deres oplevelser med projektet. Desuden
vil vi i dansk og matematik inddrage projektet i den almindelige undervisning for at bygge bro
mellem teori og praksis.

