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Boost – Innovativ skole i Helsingør

Kick-off foråret 2015

Boost til
folkeskolens
fremtid – og til
fremtiden for
Helsingørs børn
Leder

Helsingør Kommune har taget hul på
fremtiden. Projektet ‘Boost – Innovativ skole i Helsingør’ vil medvirke til,
at børnene får faglige, personlige og
innovative kompetencer, der rækker
langt ind i det 21. århundrede.
Vi kender dybest set ikke de job,
som arbejdsmarkedet består af,
når eleverne om mange år forlader
uddannelsessystemet. Men dette treårige forløb vil uden tvivl bidrage til
at ruste eleverne bedre til fremtidens
jobs, fremtidens teknologier og til at
løse kommende lokale og globale udfordringer. Samtidig vil byens lærere
få efteruddannelse og erfaringer, der

pædagogisk og didaktisk klæder dem
bedre på til fremtiden. Det eneste,
det kræver, er, at alle parter fortsætter det gode samarbejde med Boost,
som nogle skoler allerede har prøvet
kræfter med.
Det helt centrale for Boosts
succes er nemlig samarbejde. Når
Professionshøjskolen Metropol,
non-profit organisationen INDEX:
Design to Improve Life og Helsingør
Kommunes lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, ledere, politikere
og embedsmænd skal fungere som en
velfungerende og ambitiøs enhed, er
det et stort og kompliceret maskineri,
som sættes i gang.
Jeg er dog ikke i tvivl om, at vi
klarer opgaven sammen. Og jeg er
heller ikke i tvivl om, at alle i projektet

vil skabe stor værdi, der rækker ind
i fremtiden – især for elever og lærere. Det kræver, at alle arbejder lidt
anderledes end de plejer og vigtigst
af alt bruger hinandens forskellige
kompetencer i en synergi, der skaber
et undervisnings- og læringsforløb
på højt niveau. I løbet af de tre år er
der store personlige og fælles fordele
at hente, og yderligere er Boost en
systematisk og tilgængelig hjælp til
skolerne til at implementere den ny
folkeskolereform.
I den ny folkeskolereform er
innovation centralt og indgår som
element i alle fag i folkeskolen, skriver
Undervisningsministeriet i ‘Fælles
Mål’. Det kræver stort engagement og
opmærksomhed fra lærere og ledere
ikke blot at snakke med eleverne om
innovation i de forskellige fag, men
faktisk at udvikle innovative arbejdsmetoder for og med eleverne.
Det er ikke så let. En undersøgelse
fra YouGov i 2014 fortæller, at kun to
ud af 10 lærere føler sig rustede til de
innovative udfordringer i den ny lov,
og derfor er Boost ikke blot en hjælp
for skoleverdenen i Helsingør til at
imødekomme folkeskoleloven. Boost
er en helt nødvendig og en uvurderlig
hjælp til skoler og lærere til at indføre
en innovativ arbejdsmåde, som kan
præge pædagogikken i Helsingør i
mange år frem.
Med milliondonationen fra A.P.
Møller Fonden kan vi bringe vores
skoler frem i forreste pædagogiske
og didaktiske linje, hvor vi gør vores
børn bedre i stand til arbejde innovativt og løsningsorienteret. Og bedre i
stand til at skabe en fremtid for dem
selv – her i Helsingør for eksempel.
Jeg er overbevist om, at projektet virkelig betyder et boost både til medarbejdere og elever og vil gøre Helsingør
endnu mere attraktiv for både personale og børnefamilier.

TRE PARTNERE I BOOST

Helsingør Kommune

Helsingør Kommunes vision
er i 2020 at være Nordsjællands mest attraktive kommune for familier. Familier
og besøgende kan nyde en
historisk købstad, et levende
kulturliv, grøn natur og 30 km
åben kyst. Kommunen har 6
skoler, der alle ligger tæt på
skov eller strand. Fundamentet for et godt skoleliv bygges tidligt, derfor prioriterer
kommunen i dagtilbuddene
at have flere uddannede pædagoger per barn end gennemsnittet i Nordsjælland.

Professionshøjskolen
Metropol

Professionshøjskolen Metropol har som ambition, at alle
lærere og ledere, der uddannes på Metropol, opnår et
entreprenant forhold til deres
fag. De skal kunne forny deres metier til gavn for elevernes udbytte. Med en stærk
pædagogisk og didaktisk
portefølje på den ene side og
ledelse og forvaltning på den
anden kan Metropol kvalificere et varigt løft af kvaliteten
af undervisningen.

INDEX: Design to Improve
Life®

Håber I vil tage godt imod det.

Christian Holm Donatzky
Formand for Børne- og
Uddannelsesudvalget

INDEX: Design to Improve
Life inspirerer, uddanner og
engagerer i bæredygtige
løsninger på globale udfordringer over hele verden.
Non-profit-organisationen
står bag verdens største
designpris INDEX: Award,
turnerende udstillinger, uddannelsesprogrammer samt
investeringsinitiativer og har
desuden udviklet ’Design
to Improve Life Education’,
udgangspunktet for Boost.

