
i-school workshop 
torsdag d. 14.08.03 kl 10:00 Åbogade 34 B og 

Møllevangsskolens gymnastiksal 
 

 
Kick off session: ’Oversigt over Interaktive Rum teknologier’ (Åbogade 34 B) & Workshop 
om Møllevangskolen og Vestergaardskolen (gymnastiksalen, Mølleangskolen) 
 
i-school projektet skydes i gang med en ’kick-off’ session d.14.august kl 10:00 – 16:00. Vi 
starter med en teknologipræsentation i Åbogade 34. Præsentationen har til hensigt at 
demonstrere den spændvidde af teknologier, som projektet har mulighed for at trække på. Alle 
projektets interessenter har mulighed for at deltage, men de der har deltaget i en tilsvarende 
præsentation i foråret kan springe over og møde direkte på Møllevangsskolen. 
Efterfølgende vil vi arbejde med brainstorm og konkretisering af ideer til IT integration i 
basislokaler og kompetencecenterlokaler. Dette skal dels identificere udfordringer til 
forskningsaktiviteterne og dels give inspiration til to igangværende byggeprojekter, nybyggeriet 
på Møllevangskolen og renoveringen af science center på Vestergaardsskolen. Denne del af 
workshoppen vil foregå i Møllevangsskolens gymnastiksal. 
Workshoppen har til hensigt at give inspiration og sparring til de to skolers egne byggeprojekter 
hhv. renovering af 10kl/science center og nybyg af nedbrændt skolefløj. Vi vil arbejder med 
visionering af de fysiske rammers betydning for læring og undervisning i folkeskolen.  
 

*** Program *** 
 

10:00 – 11:45 Oversigt over Interaktive Rum teknologier.  
 Interaktive Rum teknologier, oversigt og demoer (Kaj Grønbæk) 
(De der har deltaget i en tilsvarende præsentation i foråret kan  

  springe denne del over og møde direkte på Møllevangsskolen.)  
 
Vi tager herefter til Møllevangskolen (gymnastiksal), hvor resten af programmet 
foregår.  
 
12:00 – 12:30  Frokost 
12:30 – 12:40  Introduktion til i-school workshoppen (Ole Iversen) 
    Dagens program & Fremtidige planer 
 
12:40 – 13:00  i-school projektresultater – til dato (NetWorking.Kids) 

præsentation af seneste i-school forskningsresultater om   
understøttelse af ’i marken’ undervisning 
 

13:00 – 13:45  Pædagogik og skolens fysiske rammer’ (Møllevangskolen) 
 Præsentation af visioner for Møllevangskolens nybyg 
 

13:45 – 14:00 Workshop intro: Basislokale & Kompetencecenter (Andreas Lykke) 
Oplæg til arbejde om fremtidens basislokale og   
kompetencecenter 



 
14:00 - 15:30 Gruppearbejde om fremtidens basislokale og kompetencecenter 

Vi udarbejder i grupper et visionært oplæg til fremtidens 
basislokaler og kompetencecentre ud fra kendte lokaliteters 
indretning, materialer, roller, interaktionsformer, etc.  

 
15:30 - 16:00  Afrapportering af gruppernes arbejde (Ole Iversen) 
   (Der afleveres en planche og et kort oplæg) 


