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Helsingør, lørdag 

 

Citattilbud fra Helsingør Dagblad distribueret af Ritzau. 

 

En donation på 11,8 millioner kroner fra A.P Møller Fonden får nu Helsingør Kommune til at 

skyde et treårigt udviklingsprojekt for hele kommunens skole-område i gang. Projektet har til 

formål at løfte faglighed og innovation på folkeskolerne. 

 

Donationen på 11,8 millioner kroner er det største beløb, som A.P Møller Fonden indtil nu har delt 

ud til en enkelt kommune i kølvandet på pengegaven på i alt en milliard kroner til den danske 

folkeskole, skriver Helsingør Dagblad 

- Hvis man skal bruge ordet »helt fantastisk«, er det rette i den her sammenhæng. Det viser, at det 

godt kan betale sig at være ambitiøs og stile højt, siger radikal børne- og 

uddannelsesudvalgsformand Christian Holm Donatzky, som mener, donationen vil bringe 

Helsingør Kommunes folkeskoler op i en klasse for sig. 

- Det udviklingsprojekt vi sætter i gang, er noget, der står mit hjerte meget nært. Det er nytænkende 

og innovativt, og vil bringe Helsingør helt i front på skoleområdet, siger børne- og 

uddannelsesudvalgsformand Christian Holm Donatzky, De Radikale. 

Udviklingsprojektet har to ben at gå på. Dels skal alle kommunens omkring 500 lærere og 200 

pædagoger og pædagogmedhjælpere efteruddannes inden for den anerkendte undervisningsmetode 

Index - Design to Improve Life, hvor innovation og bæredygtighed går hånd i hånd. 

Udviklingsprojektet , som sker i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol, igangsættes i 

august 2015, og strækker sig over en periode på tre år. Her vil alle lærere, pædagoger og andre 

faggrupper få kompetencer til at lede strukturerede, inkluderende og kreative arbejdsprocesser på 

tværs af fag og aktiviteter. 

- Flere skoler i Helsingør Kommune har allerede testet konceptet Design to Improve Life 

Education, og både lærere og elever har været meget begejstrede for den nye metode. Med 

donationen fra A.P Møller Fonden kan vi nu brede det ud, så alle klasser kan lære at skabe 

brugbare, bæredygtige løsninger på udfordringerne uden for klasseværelset, og vi kan endelig løfte 

hele skoleområdet og udnytte de muligheder, som folkeskolereformen lægger op til, siger 

borgmester Benedikte Kiær, De Konservative. 

Derudover er der afsat penge til efteruddannelse af de omkring 128 lærere, som mangler at blive 

oprustede til at undervise i deres linjefag - såkaldt undervisningsfagskompetence. 

- Det har været et meget stort ønske hos de lærere, det drejer sig om, som vi nu får råd til, siger 

Christian Holm Donatzky. A.P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene 

Formaal har foreløbig delt penge ud til 37 skoleprojekter rundt om landet. Den største donation er 

givet til Aalborg Universitet til et projekt, som involverer 12 kommuner og 17 folkeskoler . 
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