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Borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kiær, overrakte innovationsprisen til 7.S fra Skolen ved
Rønnebær Allé, sammen med vært ved Boost-Battle, Camilla Ottesen. Foto: Dennis Lehmann
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Helsingør - 10. marts 2017 kl. 11:56
Af Victor Viemose
Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

Boost Battle: Så innovative er
Helsingørs skolebørn

Torsdag eftermiddag løb finalen i Boost
Battle af stablen, hvor Helsingørs
skoleelever skulle finde innovative
løsninger mod overvægt, ensomhed og
stress.

En app, der matcher elever til at stå på
rulleskøjter sammen, et ur, der måler dit
stress-niveau og en hjemmeside, der skal
bekæmpe ensomhed ved at lade unge og
ældre mødes. Det er alle idéer, der er
udviklet af folkeskoleelever i forbindelse
med konkurrencen Boost Battle - Design to
Improve Life, som 7000 elever i Helsingør
Kommune har arbejdet med i uge 4 i år.
Torsdag var der så finale i konkurrencen,
hvor de 21 finalehold fremviste deres
projekter i festsalen på Helsingør
Gymnasium.

Sundhed og innovation 
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Sundhed og innovation 
 Bag projektet står en trekløver bestående af

Helsingør Kommune, Professionhøjskolen
Metropol og INDEX:, der er en non-profit
organisation, der arbejder for bæredygtige
løsninger på globale problemer.

Det er anden gang, at Helsingørs
skoleelever skal finde på innovative
løsninger. Første gang var i foråret 2016,
hvor overskriften var Fra Flygtning til
Medborger og denne gang hed emnet så Sundere Borgere.

Det storstilede projekt, der involverer alle folkeskoleelever og lærere, er et led i Helsingør
Kommunes ambition om at have Danmarks førende skolevæsen inden for innovation.

- Det er første gang, at en kommune satser så stort på innovation, og hvor alle elever og
lærere er involveret. Innovation og kreativitet er afgørende for vores konkurrenceevne i
fremtiden, og med dette projekt ruster vi vores børn med evner ud i problemløsning, siger
borgmester Benedikte Kiær (K).

Borgmesteren både indviede finalen og overrakte præmier til vinderne, og hun var
generelt imponeret over niveauet.

- Folkeskoleelever kan mere, end man lige tror. Det så vi også med sidste års vindere, siger
Benedikte Kiær.

Dengang vandt en 1.klasse med deres Velkomstkuffert til flygtninge, som skulle fremme
integrationen. Idéen blev senere taget op af et designbureau i New York.

Lokalt og konkret
 Udfordringerne er valgt af byrådet, og har fokus på at tage globale udfordringer ned i et

lokalt perspektiv. Sidste år blev flygtningeproblematikken kogt ned til, hvad man konkret

kunne gøre for at integrere flygtninge i Helsingør, og i år er der fokus på kommunens
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kunne gøre for at integrere flygtninge i Helsingør, og i år er der fokus på kommunens
udfordringer med overvægt, manglende bevægelse blandt borgerne og en mental
sundhed, der halter.

Der langt fra stavebøger og simple regnestykker til de problemstillinger, som Helsingørs
elever i Boost Battle bliver præsenteret for, men selvom konkurrencen går helt ned til
0.klasse, er det ikke for tidligt at introducere børnene til den slags. Det siger
administrerende direktør i INDEX:, Kigge Hvid.

- De fleste børn ser og hører i forvejen om de her ting, så i stedet for at lade dem være
bange, inviterer vi til at være en del af løsningen. Vi gør det lokalt, konkret og
håndgribeligt for dem, siger Kigge Hvid.

Og vinderen er:
 Vinderen af Boost Battle-konkurrencen blev 7. c fra Skolen ved Rønnebær allé, der gik hjem

med innovationsprisen og 5000 kroner til klassekassen for deres forslag om at etablere et
rum i sportsklubberne, hvor man kan aflevere sportstøj og udstyr, man ikke bruger til
afhentning af folk, som ikke har råd til sportsudstyr og derfor ikke dyrker sport.

- Det føles helt vildt dejlig at have vundet. Det havde vi ikke regnet med. Men det er skønt
at blive anerkendt af nogle eksperter, som synes at vores løsning er god, siger Oscar
Nielsen fra vinderteamet.

Små 7000 elever på Helsingør Kommunes skoler har arbejdet med sundhedsudfordringen i
en uge - og en jury har gennemgået alle de mange designforslag. De 21 bedste var valgt
ud til Battle.

Projektet har til formål at gøre Helsingør Kommunes skolesystem førende i Danmark på
innovation og kreativitet.

Næste Boost-udfordring ligger i november 2017 og hedder 'Verdens bedste børne- og
ungekommune'. Alle tre udfordringer er valgt af Helsingør Byråd.

LÆSER
ARRANGEMENTER
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KOMMENTARER

Vi ønsker en åben og livlig debat på sn.dk, og opfordrer alle til at kommentere, udveksle viden og stille

spørgsmål. Debatten skal foregå i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen fjerner indlæg, der ikke

lever op til SN.dks retningslinjer og gældende lovgivning. Se retningslinjerne her
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26-årig mand tiltalt for overgreb
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to piger kokain,...
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