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Digitalt – det er for børn 
(Daginstitutioner og dagplejere i Vejle 

Kommune) 

 

”Digitalt – det er for børn” er Vejle Kommunes 

strategi for arbejdet med digitale medier i det 

pædagogiske arbejde. Strategien arbejder med fire 

overordnede mål: 1) at digitale medier bliver en 

integreret del af det pædagogiske arbejde, 2) at 

børnene bliver aktive digitale brugere og får digital 

dannelse, 3) at digitale medier styrker fællesskabet, 

og at forældrene kommer på banen, og 4) at vi er i 

øjenhøjde med den digitale udvikling. På 

hjemmesiden for ”Digitalt – Det er for børn” findes 

forslag til pædagogiske forløb og projekter, 

bedømmelser af apps, manualer og meget mere. 

 

 
 

 

 
 

Deltagere: Alle daginstitutioner og dagplejere i Vejle 

Kommune 

 

Kontaktperson: Konsulent, Jacob Knudsen, jackn@vejle.dk 

(VIFIN)  

 

Hvornår: 2015 - 2017 

 

Hjemmeside: https://digitale-born.vejle.dk/digital-

strategi/ 

 

 

Den store opdagelsesrejse for 
de helt små 
 

Udviklingsprojektet undersøger, hvordan helt små 

børns nysgerrighed kan være drivkraft i deres første 

opdagelser med digitale medier. Udviklingsprojektet 

består af en række udviklingsforløb og mikrolabs. 

Her afprøves nye idéer til, hvordan de digitale 

medier kan understøtte det pædagogiske arbejde.  

 

Formålet er, at finde nye måder at arbejde med 

digitale medier og læreplanstemaer på, i forhold til 

helt små børn. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Deltagere: Paddehatten, VIFIN, samt forskerne Klaus 

Thestrup og Stine Liv Johansen, Aarhus Universitet og 

Kjetil Sandvik, Københavns Universitet. 

 

Kontaktperson: Konsulent, Jacob Knudsen, jackn@vejle.dk 

(VIFIN) 

 

Hvornår: 2016-2017 

 

Hjemmeside: https://digitale-

born.vejle.dk/udviklingsprojekter/digitale-medier-i-

vuggestuer/  
 
 

Det magiske kort 
 

I det magiske kort handler det om at skabe 

spændende fortællinger med digitale medier, hvor 

det er børnene der er producenter. Børn, 

pædagoger og forskere skaber fortællinger sammen 

med digitale medier gennem en række 

udviklingsworkshops, hvor forskellige muligheder 

med iPads og apps afprøves. 
 

 
 

Deltagere: Daginstitutionen Asebo, VIFIN, samt forskerne 

Klaus Thestrup, Aarhus Universitet og Kjetil Sandvik, 

Københavns Universitet. 

 

Kontaktperson: Konsulent, Jacob Knudsen, jackn@vejle.dk 

(VIFIN) 

 

Hvornår: 2012-2015 

 

Hjemmeside: https://digitale-

born.vejle.dk/udviklingsprojekter/lav-egne-fortaellinger-

med-digitale-medier/ 
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Den rødmende rislampe og 
andre sjove fortællinger i 
langsomt tempo 
 

I dette udviklingsprojekt arbejdes der på at skabe 

fleksible, digitale sanse- og fortællerum ved hjælp af 

”hverdagsteknologi”. Formålet er blandt andet at se 

på, hvordan samspillet mellem rumlige 

udformninger, aktiviteter og teknologi kan 

understøtte børns trivsel, medvirke til et 

inkluderende miljø med plads til alle og samtidig 

tilbyde spændende og lærerige oplevelser for 

børnene. 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: Udviklingsprojekt mellem Daginstitutionen 

Mælkevejen og VIFIN. Projektet følges af endvidere af 

lektor Klaus Thestrup, Aarhus Universitet, og lektor, Kjetil 

Sandvik, Københavns Universitet. 

 

Kontaktperson: Konsulent, Jacob Knudsen, jackn@vejle.dk 

(VIFIN) 

 

Hvornår: 2017 

 

Hjemmeside: https://digitale-

born.vejle.dk/udviklingsprojekter/lav-dit-eget-digitale-

sanserum/ 

 

Familien Robot på tur 
 

Formålet med dette udviklingsprojekt er, at udvikle 

pædagogiske idéer til brug af robotter i 

daginstitutioner. I projektet undersøger VIFIN og 

daginstitutioner i Vejle Kommune, hvordan 

robotterne kan indgå meningsfyldt i det 

pædagogiske arbejde, og finder sammen på idéer og 

sjove lege med robotterne.  

 
 

Deltagere: Daginstitutioner i Vejle Kommune 

 

Kontaktperson: Konsulent, Jacob Knudsen, jackn@vejle.dk 

(VIFIN) 

 

Hvornår: 2016 - 

 

Hjemmeside: https://digitale-

born.vejle.dk/udviklingsprojekter/robotter-i-

daginstitutioner/  
 

 

 
 

Udvikling af sprogforløb med 
iPads 
 

I et projekt mellem Børnehaven Trekløveren og 

VIFIN, inddrages iPads i den pædagogiske praksis og 

i arbejdet med børnenes sprogudvikling. Der 

arbejdes med apps som Puppet Pals, Book Creator, 

Fotospillet, Photobooth, Chatterkids, Garageband og 

Videostar, og der sættes fokus på det tematiske 

sprogarbejde, den dialogiske læsning, ordkendskab, 

fortælleevne med mere.  

 

Forløbet kan nu også bookes af andre børnehaver i 

Vejle Kommune. 

 

 

 

 

 

 
 

Deltagere: Udviklingsprojekt mellem Børnehaven 

Trekløveren og VIFIN. Mulighed for lignende forløb med 

andre børnehaver i Vejle Kommune.  

 

Kontaktperson: Konsulent, Jacob Knudsen, jackn@vejle.dk 

(VIFIN) 

 

Hvornår: 2015 - 

 

Hjemmeside: https://digitale-

born.vejle.dk/udviklingsprojekter/udvikling-af-

sprogforloeb-i-daginstitutionen-trekloeveren/ 
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Professor Nautilus store 

ekspedition 
 

Udviklingsprojektet ”Professor Nautilus store 

ekspedition” undersøger, hvordan man kan arbejde 

med Science og Natur i daginstitutioner. Forløbet 

startede på Grangård i Jelling i 2013, hvor der var 

fokus på målestoksforhold, vægt og farver, og der 

blev arbejdet med digitalt mikroskop til iPads.  

 

Forløbet kan nu bookes af andre institutioner i Vejle 

Kommune, som i samarbejde med VIFIN kan udvikle 

og tilpasse forløbet yderligere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: Daginstitutioner i Vejle Kommune 

 

Kontaktperson: Konsulent, Jacob Knudsen, jackn@vejle.dk 

(VIFIN) 

 

Hvornår: 2013 - 

 

Hjemmeside: https://digitale-

born.vejle.dk/udviklingsprojekter/et-udviklingsprojekt-

om-natur-og-science/  

 

 

Den Digitale Skole 2016-20 
(Folkeskoler i Vejle Kommune) 

 

Digitaliseringsstrategien ”Den Digitale Skole 2016-

20” er udarbejdet i et samarbejde mellem 

folkeskolerne og Børne- og Ungeforvaltningen i Vejle 

Kommune. Strategien har fokus på elevernes læring 

og dannelse i det 21. århundrede, og understøtter 

visioner og mål for 7 overordnede temaer: 

Infrastruktur og udstyr, læring og dannelse, 

læremidler, kommunikation og videndeling, 

kompetenceudvikling, ledelse og kultur.    

 

 
 

 

Deltagere: Alle folkeskoler i Vejle Kommune 

 

Kontaktperson: Chefkonsulent, Mads Bo-Kristensen, 

madbo@vejle.dk 

 

Hvornår: 2016 - 2020 

 

Hjemmeside: https://aabenskole.vejle.dk/den-digitale-

skole/ 

 

 

Digitale læremidler 
 

Flere forlag tilbyder i dag digitale læremidler 

gennem abonnementer. Skolerne i Vejle Kommune 

har tilsammen 1100 abonnementer ved en lang 

række forlag. Et udpluk af disse betales centralt, da 

de er væsentlige værktøjer for alle elever, 

eksempelvis skoleordbog.dk, skoletube.dk og 

appwriter.dk. 

 
Deltagere: Alle skoler i Vejle Kommune 

 

Kontaktperson: Leder af PLC, Karsten Boll, karbo@vejle.dk 

 

Hvornår: 2012 - 

 

Hjemmeside: Forlagenes egne hjemmesider 
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IT-ledernetværket 
 

IT-ledernetværket er et læringsfællesskab udviklet af 

skoleledere i Vejle Kommune, og har fokus på at 

facilitere formel og uformel kompetenceudvikling.  

 

Netværket har tre overordnede formål: 1) at øge 

den enkelte leders viden og kompetencer i relation 

til det 21. århundredes digitale skole, 2) at øge 

delingen af viden og kompetencer på tværs af 

skoleledelser og 3) at øge gennemførelsen af 

relevante forandringsprojekter på den enkelte skole. 

 

 
 

 

Deltagere: Alle ledere på folkeskoler i Vejle Kommune 

 

Kontaktperson: Netværksfacilitator, Torben Møller, 

torbenmoeller@gmail.com 

 

Hvornår: 2016 - 

 

Hjemmeside: www.itlederen.dk   

 

 

 

Aula 
 

Den nye samarbejdsplatform Aula, bliver i 2019 

implementeret på alle landets folkeskoler, og 

erstatter dermed SkoleIntra. Aula bliver en platform 

hvor elever, forældre og lærere kan samarbejde og 

kommunikere. 

 

 

 

 
 

 

Deltagere: Alle folkeskoler i Vejle Kommune 
 
Kontaktpersoner: Konsulent, Kim Ledel, kimle@vejle.dk 

Konsulent, Arno Vesterholm, arnve@vejle.dk 

 

Hvornår: Planen er, at AULA implementeres i hele landet 

pr. 1. august 2019. 

 

Hjemmeside: http://www.kombit.dk/Aula 

 

 
 

 

MinUddannelse 
 

Læringsplatformen MinUddannelse samler mål, 

elevplaner, årsplaner, ugeplaner, opgavestyring og 

forløbsafvikling på én og samme platform.  

 

MinUddannelse gør det muligt at oprette 

læringsforløb med både tekst, billeder, videoer, 

opgaver og links. Alt samles i digitale hæfter som 

lærere og elever har adgang til.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Deltagere: Alle folkeskoler i Vejle Kommune 

 

Kontaktperson: Leder af PLC, Karsten Boll, 

karbo@vejle.dk. Assistent, Marlene Tegllund-Stensgaard, 

marlt@vejle.dk 

 

Hvornår: 2016 - 

 

Hjemmeside: 

http://www.uvdata.dk/produkter/minuddannelse-2/ 
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G-suite for Education 
 

G-Suite for Education er Vejle Kommunes primære 

produktionsplatform for elever og lærere til brug i 

undervisningen. G-Suite for Education indeholder 

værktøjer, som skolerne kan benytte til samarbejde 

og fildeling. 

 

 

 

 

Deltagere: Alle folkeskoler i Vejle Kommune samt Center 

for Specialundervisning for Unge og Voksne, Vejle 

Ungdomsskole og Sprogcenter Vejle 

 

Kontaktperson: Konsulent, Arno Vesterholm, 

arnve@vejle.dk 

 

Hvornår: 2012 - 

 

Hjemmeside: 

https://edu.google.com/products/productivity-tools/ 

 

IT og Matematik 
 

Digitale værktøjer skal spille en stadig større rolle i 

matematikundervisningen, eksempelvis i form af 

regneark og dynamiske geometriprogrammer. I den 

forbindelse åbnes der for en mere digital 

matematikundervisning, hvor IT indgår som et mål 

og middel til læring.  

 

På Den Digitale Skoles hjemmeside findes 

oplysninger omkring digitale værktøjer, netværk, 

relevant litteratur samt idéer til formidling og 

diskussion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: Alle folkeskoler i Vejle Kommune 

 

Kontaktperson: Matematikkonsulent, Ditte Meulengracht 

Thommesen dimth@vejle.dk 

 

Hvornår: 2016 - 

 

Hjemmeside: https://aabenskole.vejle.dk/den-digitale-

skole/matematik/ 

 
 

 

IT og Naturfag 
 

Naturfagene har fokus på udvikling af naturfaglige 

kompetencer såsom undersøgelse, modellering, 

perspektivering og kommunikation. I 

naturfagsundervisningen tænkes der i 

problemstillinger og løsninger på praktiske 

problemer, med en digital dimension i 

opgaveløsningen. Vejle Kommune satser i de 

kommende år på at implementere Engineering som 

metode i naturfagsundervisningen for at 

imødekomme dette.  

 

 

Deltagere: Alle folkeskoler i Vejle Kommune 
 
Kontaktperson: Naturfaglig konsulent, Line Kastorp Kok 
linkk@vejle.dk 
 
Hvornår: 2016 - 
 
Hjemmeside: https://aabenskole.vejle.dk/den-digitale-

skole/naturfag/ 
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IT og Læsning 

 

Læse- og skriveteknologi (LST) kan i samspil med den 

pædagogiske indsats løfte alle elevers læringsvilkår. 

LST har også til formål at kompensere elever i 

skriftsproglige vanskeligheder.  Redskaberne 

kvalificerer læringen med henblik på inklusion.  

 

Ved indgående kendskab til og fortrolighed med 

digitale værktøjer, er elever i skriftsproglige 

vanskeligheder berettiget til at aflægge prøver og 

tests på særlige vilkår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: Alle folkeskoler i Vejle Kommune 

 

Kontaktpersoner: Almen indsats: Læsekonsulent, Nicolina 

Binzer, nicbi@vejle.dk. Særlig indsats: Læsekonsulent, 

Olga Snor, olgsn@vejle.dk og læse- og 

matematikkonsulent, Anita Lundkvist, anilu@vejle.dk 

 

Hvornår: IT og Læsning har været i løbende udvikling de 

seneste ti år, og er i fortsat fokus. 

 

Hjemmeside: https://aabenskole.vejle.dk/den-digitale-

skole/it-og-laesning/ 

 

FabLab@SCHOOLdk 
 

Udviklingsprojektet FabLab@SCHOOLdk har fokus 

på at træne det 21. århundredes kompetencer, 

herunder kompleks problemløsning og teknologisk 

mestring. Gennem designprocesser løses 

virkelighedsnære problemstillinger i et digitalt 

fabrikationslaboratorie. ”Spotkurser” giver lærere og 

pædagoger mulighed for at arbejde med 

designprocesser og digital fabrikation i en didaktisk 

og læringsmæssig kontekst.  

 
Deltagere: Bredagerskolen, Englystskolen, 

Fælleshåbsskolen, Grejsdal Skole, Kirkebakkeskolen, 

Novaskolen, Skibet Skole, Søndermarksskolen, Vejle 

Midtbyskole, Vinding Skole, Ungdomscenter Vejle  

 

Kontaktpersoner: Chefkonsulent, Mads Bo-Kristensen, 

madbo@vejle.dk. Pædagogisk konsulent, Charlotte 

Agerby Schultz, chasc@vejle.dk 

 

Hvornår: 2013 - 

 

Hjemmeside: https://aabenskole.vejle.dk/den-digitale-

skole/innovation-og-entreprenoerskab/fablab-schooldk/ 

& https://fablabatschool.dk/ 

Coding Pirates 
 

Coding Pirates er en frivillig forening der siden 2013 

har tilbudt børn og unge kodning som en 

fritidsaktivitet. Formålet med initiativet er at 

fremme børn og unges kreative og skabende IT-

kompetencer gennem klubaftener, workshops mm.  

 

Coding Pirates oprettede en afdeling i Vejle i 

slutningen af 2015, og holder til i Spinderihallerne. 

 
 

Deltagere: Åben for alle (kræver tilmelding) 

 

Kontaktperson: Formand, Bo Kjær Nielsen, 

vejle@codingpirates.dk  

 

Hvornår: 2015 - 

 

Hjemmeside: http://codingpirates.dk/vejle/  
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Coding Class 

 

Coding Class er et projektforløb i folkeskolen 

etableret på baggrund af et samarbejde mellem IT-

branchen, Coding Pirates og en række 

medlemsvirksomheder. Visionen bag projektet er at 

udvikle elevernes kreative og skabende 

kompetencer med kodning og IT, og derved 

understøtte det 21. århundredes kompetencer.  

 

 

 
 

Deltagere: Mølholm Skole, Smidstrup-Skærup Skole og 

Skibet Skole 

 

Kontaktperson: Konsulent, Arno Vesterholm, 

arnve@vejle.dk 

 

Hvornår: Projektforløb i skoleåret 2016/2017 

 

Hjemmeside: https://aabenskole.vejle.dk/den-digitale-

skole/innovation-og-entreprenoerskab/coding-class/ 

 

 

Film og Medier 
 

”Film og Medier” udbydes som valgfag til folkeskoler 

i et samarbejde med Campus Vejle og en række 

virksomheder i Vejle Kommune.  

 

Formålet er, at understøtte udviklingen af 

mediekompetencer, give et kendskab til 

medieproduktion og procesbaseret arbejde, øge 

elevernes kendskab til HHX, samt give mulighed for 

at samarbejde med en virksomhed omkring en reel 

opgave i tråd med folkeskolereformens ”Åbne 

Skole”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: Alle folkeskoler i Vejle Kommune 

 

Kontaktperson: Pædagogisk konsulent, Charlotte Agerby 

Schultz, chasc@vejle.dk 

 

Hvornår: 2016 -  

 

Hjemmeside: https://aabenskole.vejle.dk/den-digitale-

skole/innovation-og-entreprenoerskab/film-og-medier/ 

 

 
 

Byg et hus – digitalt  
 

Undervisningsforløbet ”Byg et hus – digitalt” 

arbejder med teknologi og arkitektoniske 

virkemidler. Formålet er at give eleverne erfaring 

med processer og metoder i udviklingen af 

arkitektur. Der tilbydes Spotkurser for lærere og 

pædagoger, med fokus på at integrere digital 

fabrikation og designtænkning i undervisningen. 

 

 

 
 

Deltagere: Kirkebakkeskolen og NOVA skolen 

 

Kontaktperson: Pædagogisk konsulent, Charlotte Agerby 

Schultz, chasc@vejle.dk 

 

Hvornår: 2016 - 

 

Hjemmeside: https://aabenskole.vejle.dk/den-digitale-

skole/innovation-og-entreprenoerskab/byg-et-hus-

digitalt/ 
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Robotter, droner og apps 

 

På Campus Vejle kan folkeskoleelever i Vejle 

Kommune arbejde med robotter, droner og app-

udvikling. Arbejdet med disse teknologier er med til 

at understøtte og udvikle det 21. århundredes 

kompetencer. Droner bliver eksempelvis brugt i 

både geografi og biologi, og bruges til 

læringsaktiviteter med målinger, vinkler og 

koordinatsystemer.  

 

 

Deltagere: Alle folkeskoler i Vejle Kommune 

 

Kontaktperson: Pædagogisk konsulent, Charlotte Agerby 

Schultz, chasc@vejle.dk 

 

Hvornår: 2016 - 

 

Hjemmeside: https://aabenskole.vejle.dk/den-digitale-

skole/innovation-og-entreprenoerskab/robotter-droner-

apps/ 

 

E-sport 
 

På Campus Vejle Sportscollege trænes E-sport som 

en professionel sportsgren. Folkeskoleelever i Vejle 

Kommune tilbydes et valgfag i E-sport, hvor de 

undervises af undervisere og E-sports elever på 

Campus Vejle i forskellige discipliner. E-sport 

understøtter blandt andet udviklingen af 

kompetencerne kollaboration og kritisk tænkning, 

som er en del af det 21. århundredes kompetencer.  

 

 

Deltagere: Alle folkeskoler i Vejle Kommune 

 

Kontaktperson: Pædagogisk konsulent, Charlotte Agerby 

Schultz, chasc@vejle.dk 

 

Hvornår: 2016 -  

 

Hjemmeside: https://aabenskole.vejle.dk/den-digitale-

skole/innovation-og-entreprenoerskab/e-sport/ 

 

 

eTwinning 
 

eTwinning er et digitalt samarbejdsforum under 

European Commission, som tilbyder en platform for 

undervisere, ledere m.fl., der arbejder på en skole i 

EU.  

 

Formålene er samarbejde, kommunikation, 

projektudvikling og afvikling, videndeling (online 

læringskurser) og i almindelighed en velorganiseret 

adgang til at finde internationale partnere for 

læringsprojekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Deltagere: Kirkebakkeskolen, Vejle Midtbyskole, 

Bredsten-Gadbjerg Skole, Hældagerskolen, 

Søndermarksskolen, Englystskolen, Egtved Skole, 

Gauerslund Skolen/Fælleshåbskolen, Bredagerskolen, 

Thyregod Skole, Vinding Skole, Skibet Skole, Engum Skole 

 

Kontaktperson: Pædagogisk konsulent, Erik Grønfeldt, 

ergro@vejle.dk  

 

Hvornår: 2005 -  

 

Hjemmeside: 

https://www.etwinning.net/da/pub/index.htm  
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FabLab Schools EU 

 

Projektet ”FabLab Schools EU: Towards Digital 

Smart, Entrepreneurial and Innovative Pupils” er et 

samarbejde mellem partnere fra Danmark, Holland, 

Spanien og Italien. Formålet er, at synliggøre 

pædagogiske principper, samt udvikle metodiske 

principper for arbejdet med digital fabrikation i 

Europa, og derved gøre det muligt for elever at 

arbejde kreativt og entreprenant. 

 

 

Deltagere: Partnerskab mellem partnere fra Danmark, 

Holland, Spanien og Italien. 

 

Kontaktperson: Chefkonsulent, Mads Bo-Kristensen, 

madbo@vejle.dk 

 

Hvornår: 2016 - 2018  

 

Hjemmeside: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/eplus-project-details-

page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/0bec0599-

cbd3-49be-afd6-88bc3461479a  

 

Digitaldidaktisk Laboratorium 
 

Udviklingsfaglig overlægger for VIFINs forskellige 

praksisnære udviklingsprojekter. Digitaldidaktisk 

laboratorium er et praksisnært 

udviklingslaboratorium med det formål at udvikle 

nye måder at bruge digitale medier i undervisning 

og pædagogik, samt at arbejde med digital dannelse 

i forhold til børn og unge.  

 

Udviklingen sker i samskabelse mellem børn, 

pædagoger, lærere, udviklingskonsulenter og 

forskere, der mødes i et ligeværdigt samarbejde om 

fremtidens digitale praksisser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: Samarbejdspartnerne i de enkelte praksisnære 

udviklingsprojekter 

 

Kontaktperson: Konsulent, Anne Charlotte Petersen, 

anchp@vejle.dk (VIFIN) og Konsulent, Jacob Knudsen, 

jackn@vejle.dk (VIFIN). 

 

Hvornår: Løbende 

 

 

 

 

 

Valgfaget Teknologiforståelse 
 

Valgfaget er del af et forsøgsprojekt på 13 skoler i 

Danmark. Udskolingselever trænger bag om 

teknologien, og lærer at forstå teknologiens 

byggesten. Eleverne skal i dette valgfag udvikle 

kompetencer til at producere og analysere digitale 

produkter. Faget skal øge elevernes deltagelse, 

arbejde og uddannelse i et samfund med stadig 

mere IT. 

 

 
 

 

Deltagere: Smidstrup-Skærup Skole 

 

Kontaktperson: Skoleleder, Lance Luscombe, 

laalu@vejle.dk 

 

Hvornår: 2017 - 2020 

 

Hjemmeside: Læs mere om forsøget på EMU: 

www.emu.dk 
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Edderkoppepatruljen 

 

Et pilot- og udviklingsprojekt for indskolingen på 

Bredagerskolen i Jelling til faget Natur og Teknologi. 

Her kombineres undervisning om Edderkopper med 

introduktion af robotter/teknologi og ikke mindst 

arbejdet med trivsel. Alt sammen styret af en 

historiefortælling om fem robotter, der skal ud og 

finde edderkopper. I forløbet bliver eleverne 

introduceret til fire edderkopper, teknologi i form af 

robotter og tablets, samt dét at skulle samarbejde. 

 
 

Deltagere: Bredagerskolen, samt forsker Klaus Thestrup, 

Aarhus Universitet. 

 

Kontaktperson: Konsulent, Anne Charlotte Petersen, 

anchp@vejle.dk (VIFIN) og Konsulent, Jacob Knudsen, 

jackn@vejle.dk (VIFIN). 

 

Hvornår: 2017 

 

 

Rejsen til Mars 
 

Et pilot- og udviklingsprojekt for indskolingen på 

Bredagerskolen i Jelling til faget Natur og Teknologi. 

Fokus er at arbejde med solsystemet og teknologi i 

form af robotter og tablets.  

 

I fortællingsmæssigt greb skal eleverne lære at 

programmere robotter og formidle deres viden om 

solsystemet. Forløbet er ved at blive udviklet og vil 

på sigt kunne bookes af andre skoler. 

 
 

Deltagere: Bredagerskolen, samt forskerne Klaus Thestrup 

og Ole Caprani, Aarhus Universitet. 

 

Kontaktperson: Konsulent, Anne Charlotte Petersen, 

anchp@vejle.dk (VIFIN) og Konsulent, Jacob Knudsen, 

jackn@vejle.dk (VIFIN). 

 

Hvornår: 2017 

 

 

 

Robotterne på nye eventyr 
 

Et pilot- og udviklingsprojekt for indskolingen på 

Bredagerskolen i Jelling til faget Dansk. Fokus er 

pigerne på indskolingsholdet, der skal arbejde 

eksperimenterende og kreativt med robotter og 

fortælling - og efterfølgende introducere det de har 

fundet ud af til drengene. Udgangspunktet er en lille 

gruppe digitale og mekaniske robotter, der skal 

introduceres, prøves af og ikke mindst 

eksperimenteres med.  

 

Særligt fokus på arbejdsmetoden 

”Eksperimenterende fællesskaber”. Forløbet vil på 

sigt kunne bookes af andre skoler. 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: Bredagerskolen, samt forskerne Klaus 

Thestrup, Aarhus Universitet. 

 

Kontaktperson: Konsulent, Anne Charlotte Petersen, 

anchp@vejle.dk (VIFIN) og Konsulent, Jacob Knudsen, 

jackn@vejle.dk (VIFIN). 

 

Hvornår: Endnu ikke fastlagt 
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VR og AR i Matematik 

 

Dette pilotprojekt skal udvikle idéer til, hvordan man 

kan bruge Virtual Reality og Augmented Reality i 

folkeskoleundervisningen - i dette tilfælde med 

udgangspunkt i Matematik og elever i 5. Klasse. 

Projektet vil arbejde med VR og AR løsninger, hvor 

eleverne selv kan være med til at producere indhold. 

Projektet er i sin indledende projektudviklingsfase, 

og vil på sigt kunne bookes af andre skoler. 

 
 

Deltagere: Firkløverskolen Give, samt forskerne Klaus 

Thestrup, Aarhus Universitet og Kjetil Sandvik, 

Københavns Universitet. 

 

Kontaktperson: Konsulent, Anne Charlotte Petersen, 

anchp@vejle.dk (VIFIN) og Konsulent, Jacob Knudsen, 

jackn@vejle.dk (VIFIN). 

 

Hvornår: Endnu ikke fastlagt 

 

 

Tag kufferten med 
 

Et pilot- og udviklingsprojekt med fokus på 

samspillet mellem modtagehold og stamklasser. 

Afsæt bliver ”vores fælles historie” med et særligt 

fokus på fællesskab og forskellighed, eksemplificeret 

bl.a. igennem en kulturhistorisk tilgang til 

fødselsdage og andre fester, hvor både børnenes 

egne erfaringer og deres families erindringer 

inddrages. Afvikles som et A-uge projekt og 

inddrager fagene Dansk, Historie, Religion og 

Billedkunst. Omdrejningspunktet bliver 

udsmykningen af fysiske kufferter, hvor genstande, 

produktioner mv. kan ligge i. Digitale medier 

inddrages til både formidling af resultater og til 

produktion af indhold i kufferterne. Projektet 

afsluttes med en udstilling af kufferterne. Forløbet 

vil på sigt kunne bookes af andre skoler. 

 

 

 
 

Deltagere: Vinding Skole 

 

Kontaktperson: Konsulent, Anne Charlotte Petersen, 

anchp@vejle.dk (VIFIN) og Konsulent, Jacob Knudsen, 

jackn@vejle.dk (VIFIN). 

 

Hvornår: 2017 

 

 

 

 

 

 

 

AppWriterAgenter 
 

Som et led i en optimeret brug af AppWriter i 

undervisningen udbydes en uddannelse af elever til 

at blive kommende AppWriterAgenter. Formålet er 

at disse elever kan lære fra sig og formidle viden om 

AppWriter til andre elever på sin skole i et 

samarbejde med en kontaktlærer. 

 

 

 

Deltagere: Tilbydes alle skoler i Vejle Kommune 

 

Kontaktperson: Læsekonsulent, Nicolina Binzer, 

nicbi@vejle.dk  

 

Hvornår: 2017 
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Kompetencecenter for 

ordblindepatruljer 
 

På Smidstrup-Skærup Skole har Ordblindepatruljen 

været en stor succes, og skolen tilbyder nu at dele 

deres erfaringer og viden med andre skoler.  

 

Gennem Kompetencecentret for Ordblindepatruljer 

kan der søges tre forskellige pakker: 1) Opstart af en 

ordblindepatrulje, 2) Opstart af netværk for 

forældre til ordblinde elever, og 3) Uddannelse i 

AppWriter og viden om ordblindhed for personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Deltagere: Tilbydes alle skoler i Vejle Kommune 

 

Kontaktperson: Skoleleder, Lance Luscombe, 

laalu@vejle.dk  

 

Hvornår: 2017 - 

 

Hjemmeside: Under udarbejdelse 

 

 
 

DIY – ”Do it yourself” – Power 
til pigerne 
 

I dette valgfag arbejder piger sammen om et 

designprojekt, som der undervejs tages billeder af 

og blogges om. I samarbejde med en lokal 

designvirksomhed, får pigerne input fra 

professionelle designere, og nytænker et 

eksisterende design, så det får en ny funktion eller 

et helt nyt udtryk. Valgfaget arbejder i høj grad med 

det 21. århundredes kompetencer. 

 

Deltagere: Kirkebakkeskolen 

 

Kontaktperson: Pædagogisk konsulent, Charlotte Agerby 

Schultz, chasc@vejle.dk 

 

Hvornår: 2017 - 

 

Hjemmeside: Under udarbejdelse 

 

 

 

 

 

21st Century skills 
 

21st Century Skills er et valgfag der fordrer kritisk 

nysgerrighed over for teknologi blandt eleverne. 

Valgfaget holder til på Campus C i Vejle, hvor et 

Maker Space er under opbygning. Med 21st Century 

Skills samles kodning, digital produktion, maker-

kultur og teknologiforståelse under et fag, med 

fokus på kommunikation, samarbejde, kritisk 

tænkning og problemløsende undervisning. 

 

 
 

Deltagere: Mølholm Skole og Vinding Skole 

 

Kontaktperson: Pædagogisk konsulent, Charlotte Agerby 

Schultz, chasc@vejle.dk 

 

Hvornår: 2017 - 

 

Hjemmeside: Under udarbejdelse 
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