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Alle børn og unge i Helsingør Kommunes skoler skal opleve høj trivsel,
blive fagligt dygtigere og samtidig
mere innovative. Det betyder ikke,
at eleverne kun skal blive bedre til at
læse, regne og skrive. De skal også
kunne arbejde mere løsningsorienteret, så de bedre kan løse de udfordringer, Danmark og resten af verden står
over for i den nære fremtid. Det at gå
i skole og blive rustet til fremtiden ser
nemlig helt anderledes ud nu, end det
gjorde for bare 10 år siden – og opgaven nu ligger i at uddanne eleverne til
fremtidige job, som vi ikke helt ved,
hvordan ser ud.
‘Boost - Innovativ skole i Helsingør’ bygger på den ny skolereform om
at udvikle kompetencer i bæredygtig
innovation på hele skoleom-rådet
– fra børnehave til byråd. Med støtte
fra A.P. Møller og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond til Almene
Formål kan vi sætte am-bitionerne
højt. Initiativet er det første af sin art
i Danmark, og andre kommuner kommer til at se på os for at hente gode
erfaringer.
Alle elever, lærere, pædagoger,
pædagogmedhjælpere og skoleledelser i Helsingør får over en treårig
periode et boost i form af et sammenhængende kompetenceløft. Byrådet,
skolebestyrelser, Center for Dagtilbud
og Skoler og de faglige organisationer
involveres for at sikre en langsigtet
effekt overalt på hele skoleområdet.
F.eks. skal alle lærere have det, der
hedder undervisningskompetencer i
deres fag, så elevernes undervining
og læring sker på et højt fagligt niveau. Alle medarbejdere skal derudover kunne sætte konkrete faglige og
inno-vative mål for de enkelte elever
og samtidig styrke elevernes innovative evner.
Initiativets grundlæggende metode er at skabe et fælles sprog og en
fælles metode omkring bæredygtig
innovation for alle skoler i Helsingør

Kommune. Det er udgangspunktet for
at løfte elevernes faglighed, læring og
trivsel mærkbart og samtidig øge personalets arbejdsglæde.
På længere sigt vil det betyde, at vi
får unge mennesker med strukturerede, bæredygtige og kreative innovationskompetencer, der er afgørende
for Helsingør Kommunes fortsatte
udvikling fra værftsby til kultur- og
vidensby. Det er alt sammen skridt
på vejen til at gøre Helsingør til Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune.
Helsingør Kommune samarbejder
med Professionshøjskolen Metropol
og non-profit organisationen INDEX:
Design to Improve Life om initiativet. Men helt centralt i projektet
står naturligvis først og fremmest
samarbejdet med – og mellem – alle
jer skoleledere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, lærere, faglige organisationer, bestyrelser, forældre og ikke
mindst elever!
Vi glæder os til sammen med jer at
booste Helsingør!
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