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Baggrund og formål 

Visionsworkshoppen blev afholdt ved Gribskov Kommunes Skoleudvalgsmøde mandag den 8. juni 2015. 

Workshoppen havde til formål at drøfte udvalgets politiske visioner for Gilleleje Læringsområde. 

 

1 Deltagere 

 Jan Ferdinandsen, Formand for Skoleudvalget – Det Konservative Folkeparti 

 Sisse Krøll Willemoes – Nytgribskov 

 Brian Lyck Jørgensen – Dansk Folkeparti 

 Trine Mette Egetved-Sørensen – Det Konservative Folkeparti 

 Nick Madsen - Venstre 

 Ulla Dræbye - Socialdemokratiet 

 Birgit Roswall - Venstre 

 

 Holger Spangsberg Kristiansen – Kommunaldirektør  

Observatører, Gildbjergskolen 

 Torben Ulrik Norman Lind – Ny skoleleder 

 Per Rømer – Leder af udskolingen  

 Tim Ruben Bruhn Nielsen – FO-leder 

 Rikke Strangholt – Formand for skolebestyrelsen 

 Ludvig Elling – Elevrådsrepræsentant 

 Ida Maria Høgild – Leder af Gildberg Børnehuse 

Observatører, Gribskov Kommune (deltog ikke i drøftelserne) 

 Anne Cecilie Baungaard Steffensen 

 Camilla Wildschøidtz Whitman 

 Marie Louise Hartvig Widding 

Facilitatorer, Bascon 

 Rikke Krogh 

 Signe Birkedal 
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2 Øvelse 1 – Identitet og stemning 

For at afdække deltagernes ønsker og forestillinger omkring Gilleleje Læringsområde blev alle bedt om 

at gøre sig overvejelser omkring den ønskede identitet og stemning for Gilleleje Læringsområde på bag-

grund af følgende to hypotetiske spørgsmål med afsæt i, at Gilleleje Læringsområde var realiseret: 

IDENTITET: ”Hvad fremhæver jeres netværk om Gilleleje Læringsområde?  

STEMNING: ”Hvad er det første man tænker, når man træder ind i Gilleleje Læringsområde? 

2.1 Opsamling på øvelse 1 

Deltagernes svar resulterede i følgende stikord ved opsamling i plenum: 

 Fastholde ”ungemiljøet” 

 Arkitektonisk flot – skolens profil kan aflæses i udtryk og form samt er indpasset i landskabet 

 0-energi hus 

 Åbenhed - døgnet rundt for alle brugere og borgere 

 Udvidelsesmuligheder og fleksibilitet – fremtidssikring 

 En god skole, hvor arealet er udnyttet – dobbeltanvendelse 

 Fremstå/opleves som en aktiv skole – en bikube 

 Tryghed for de mindre elever (måske mere et forældrebehov) 

 Kan rumme alle typer af elever 

 Synlig og gennemsigtigt ift. læring og undervisning 

 Bæredygtighed 

 Idræt og bevægelse 

 Lys, åben og imødekommende – ”Her ville jeg gerne gå!” 

 Udnytte eksisterende kvaliteter i området 

 Hele byens centrum/skole skal lykkes 

 Ro, ordentlighed, struktur og godt indeklima – ”får lyst til at blive” 

 Det er vigtigt, at skolen ikke kun har én profil/retning 

2.2 Identitet & stemning  

”Gilleleje Læringsområde er hele byens skole. Et særligt samlingspunkt, som ikke blot er en attraktiv 

skole og tryg daglig ramme om børnenes læring, men også et sted, som skaber et solidt afsæt for kom-

munens mange fritidsbrugere. Det er kendt, at Gilleleje Læringsområde er en katalysator for fællesskab, 

som er med til at tiltrække nye børnefamilier til byen.     

”Ved ankomst til Gilleleje Læringsområde oplever man et åbent og inviterende læringsmiljø, som på én 

gang er meget aktivt og dynamisk, men som samtidigt afspejler en tryg hverdag for alle aldersgrupper og 

børnesind. Skolens indretning favner alle aldersgrupper og tilgodeser mange former for anvendelse af 

rummene.  

 ”Arkitektonisk er skolen på én gang tydeligt tilpasset det omkringliggende landskab og særegen for  

Gilleleje. Byggeriet er opført således, at de bæredygtige tiltag er synlige og lette at integrere i undervis-

ningen. Arkitekturen understøtter skolens vision om at være et læringslaboratorium, som qua stor åben-

hed, er let tilgængelig for lokalområdets mange fritidsbrugere.        
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3 Øvelse 2 - Temadiskussioner 

Der var, forud for visionsworkshoppen, enighed mellem Børn og Unge, Gribskov Kommune og Bascon 

om, at følgende temaer var relevante at diskutere: 

 Pædagogik 

 Arkitektur 

 Bæredygtighed 

Deltagerne blev opdelt i tre grupper med det formål at bruge cirka 10 minutter på at diskutere hvert te-

ma. Alle de frembragte udmeldinger under temadiskussion blev noteret af temaformanden, som enten 

var fra Børn og Unge eller Bascon. 

3.1 Pædagogik 

Følgende stikord blev sagt og diskuteret under temaet ”pædagogik” 

Fællesskaber? 

 Parathed til skift 

 Fællesskaber, flere små, lige så vigtige 

 Faglige fællesskaber 

 Indbyde til fællesskaber både for fritidsordning og skole 

 Ingen skal opleve at stå alene 

 Pligt 

 Alle har et ansvar for alle 

 Læring skal være en social handling 

Virtuel læring? 

 Ingen e-tavler a la Bjørnehøj 

 Fremtidssikret 

 ”Flipped classroom” 

 Mulighed for mobil, interaktiv læring 

 Integreret IT-udstyr fra start 

 Hvordan fremtidssikres? 

 Ordentlig forbindelse 

Skolen som arbejdsplads? 

 Ingen skal opleve at stå alene 

 Mulighed for samarbejde mellem forskellige arbejdsgrupper 

 Både store og små arbejdsområder skal indtænkes fra start 

Skolens udeareal? 

 Udeareal skal bruges til mere end én ting, både i skole og fritid 

 Adgang til toiletter fra udearealer 

 Skolens udeareal inddrages i undervisning 

 Flydende overgang fra inde til ude 

 Friarealer skal bruges 

Sammenhæng og synergi mellem daginstitution, skole, fritidsordning og borgere? 

 Udskolings-/ungemiljø fastholdes 

 Flydende overgang/”flow” 

 Arkitektoniske skift afspejler børnegrupperne, børnehave/indskoling/udskoling 

 Forældre afleverer et samlet sted 

 Brug af hinandens kompetencer 
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Særlig pædagogisk profil for Gilleleje Læringsområde? 

 Omskiftelig/flex 

 Læringslabs 

 Faglige fællesskaber 

 Forberede elever til en fremtid vi ikke kender 

 Innovation 

 Eksperimenterende 

 Fremtidssikret – også efter folkeskolen 

 Koble skole og virkelighed 
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3.2 Arkitektur 

Følgende stikord blev sagt og diskuteret under temaet ”arkitektur”. 

Niveau for arkitektur? 

 Passe til byens kvaliteter 

 Unikt/vartegn 

 Mulighed for branding 

 Indpasning i Gilleleje 

 Synlighed omkring aktiviteter 

 Kunne ”se”, hvad der sker i byen 

 Materialer, der signalerer bæredygtighed 

 Robuste og vedligeholdelsesfrie materialer 

 Særligt for Gilleleje – kendetegner byen og havnen – ”det er vores” 

 Læring og bevægelse gennem kunst  

 Alt skal have funktionsværdi 

 Ro – oplevelser gennem materialer, lys, luft og duft 

 Det er for børn 

 Arkitekturen understøtter sammenhæng og identitet 

 Arkitektur integrerer læring om bæredygtighed 

 Smukke omgivelser avler til adfærd 

 Kvalitet med flere etageniveauer - motion 

 Ikke på én matrikel 

 ”Landsby-tanken” – Myreture, klynger, ”det lille i det store” 

 Flere aktiviteter/funktioner ”spredes” ud i byen/området 

 Skofrie områder 

 Langsigtet perspektiv 

 Lys, luft og enkelhed 

 Integreret naturlig teknik/infrastruktur 

 Udskoling som en selvstændig enhed – unge-miljø 

Fleksibilitet? 

 Fleksibelt ift. strukturændringer – på de enkelte bygningsdele 

 Udvidelsesmuligheder 

 Let og fritlagt 

 Multifunktionelt 

Udearealer? 

 Natur inde/ude 

 Åen/kanal som en del af bygningen 

 Solide legeredskaber 

 Legeplads er en integreret del af bygning og landskab - helhed 

 Faglokaler ude i naturen 

 Reelle legepladser 

 Synergieffekt 

 Toiletadgang udefra 
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3.3 Bæredygtighed 

Følgende stikord blev sagt og diskuteret under temaet ”bæredygtighed”. 

 

Miljømæssig bæredygtighed? 

 Energiklasse som opfylder BR15 eller BR20? 

 Brug af fornyelige ressourcer 

 Evne til at reducere miljøpåvirkning 

 F.eks. glas kan bruges til at give læring om arkitektur 

 Vind, sol, jord og vand 

 Sejlet fra skibet 

 Synlig vindmølle 

Økonomisk bæredygtighed? 

 Fondsmidler til etablering – kan der søges EU-midler? 

 Holdbar skole 
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Social bæredygtighed? 

 Lærer børnene at passe på hinanden 

 Lærer at passe på sig selv, lærer f.eks. at lave mad 

 Haver til maver 

 Sund kost + fedme – forebyggelse af kroniske sygdomme 

 ”Produktion” af bæredygtige borgere, lære at begå sig 

 Læringslab – skal kunne tåle at blive brugt 

 Indbyrdes accept 

 Inklusion 

 7-23 

 Man betaler tilbage ved at undervise/fortælle om sin fritidsinteresse 

 Gode læringsmiljøer, som skaber gode borgere 

 Byens skole – før var havnen samlingspunkt 

 ESCO + OPP – kan det kombineres? 
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4 Øvelse 3 – Prioritering af temaer 

Den tredje øvelse havde til formål, at opsummere på deltagernes prioritering af øvelse 2. Deltagerne 

skulle individuelt vælge én vision fra hvert tema. De tre visioner skulle efterfølgende yderligere priorite-

res i forhold til ”højest”, ”mellem” og ”lavest” for den samlede vision for Gilleleje Læringsområde. 

Blå post-it   Pædagogik 

Orange post-it  Arkitektur  

Grøn post-it   Bæredygtighed 

Prioriteringerne fordelte sig således: 

Højest 

 Det er for børn (Arkitektur) 

 Læring som en social handling (Pædagogik) 

 Social bæredygtighed (Bæredygtighed) 

 Legeplads er en integreret del af bygning og landskab (Arkitektur) 

 Brug af hinandens kompetencer (Pædagogik) 

 Udvikler og udnytter børnenes ressourcer og potentialer – og strukturerne understøtter dette (Bære-

dygtighed) 

 (Smukke) omgivelser avler til adfærd (Arkitektur) 

 Understøtter sammenhold og identitet (Arkitektur) 

 Fremtidssikret byggeri (Arkitektur) 

 Miljø efter alder (indskoling, mellemtrin og udskoling) (Pædagogik) 

 Læringslaboratorium (Pædagogik) 

 Bæredygtighed! (Arkitektur) 

 Fællesskaber – landsbymiljø, flere små bygninger (Pædagogik) 

 Gode læringsmiljøer, som skaber gode/stærke borgere (Bæredygtighed) 

Mellem 

 Læring i fællesskaber (Pædagogik) 

 Alle har ansvar for alle (Pædagogik) 

 Eksperimenterende læringslaboratorium (Pædagogik) 

 Lærer børnene at passe på hinanden og passe på sig selv (Bæredygtighed) 

 Godt indeklima (Bæredygtighed) 

 Energiproducerende skole (vind-, sol-, jord- og vandenergi). Det kunne være skolens profil. (Bære-

dygtighed) 

 Vind, sol, jord, vand (Bæredygtighed) 

 Vartegn (Arkitektur) 

 Teknologisk tidssvarende (Bæredygtighed) 

 Synlig omkring arkitektur (Arkitektur) 

Lavest 

 Læring er en social handling (Pædagogik) 

 Gode læringsmiljøer (Bæredygtighed) 

 Arkitektur tilpasset de forskellige aldersgrupper. Fra tryghed i 0-3 år til udskolingen, der åbner sig ud 

mod fremtiden (Arkitektur) 

 7-23 (Bæredygtighed) 

 Udearealerne skal bruges til mere end en ting – både i skole og fritid (Pædagogik) 

 Arkitekturen er tilpasset efter hvem, der er i den enkelte afdeling (Arkitektur) 

 Strukturændringer (Arkitektur) 

 Miljømæssig bæredygtigt. Energiproducerende (Bæredygtighed) 

 Beplantning (Pædagogik) 

 Koble skole og virkelighed (Pædagogik) 
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5 Gilleleje Læringsområde – 1. udkast til vision 

 

“Læringsområdet skal understøtte en sammenhængende tilgang til læring med en kobling til den omgi-

vende by i Gilleleje. Læringsområdet bliver ikke kun en skole, men har til formål at skabe et læringsmiljø 

på tværs af alle beboere i Gilleleje og omsætte byen til et lærende miljø. Læring skal tænkes bredt, og 

derfor vil læringsområdet også skabe rum for byens foreningsliv.  

Det lærende miljø skal skabes ved at forbinde børnenes hverdag fra vuggestue til og med 9. klasse. 

Derfor samles dagtilbud, fritidsordning og undervisning inden for samme område, hvilket skal skabe en 

samlet, fysisk såvel som social, ramme omkring børnenes hverdag. 

Læringsområdet skal have fokus på bevægelse og motion og får derfor en klar idrætsprofil. Læringsom-

rådet skal integreres med byens idrætsliv og derved skabe nye fysiske rammer for byens aktive idrætsliv, 

samtidigt med at Gribskov Kommunes ambitioner med læringsreformen understøttes. 

Læringsområdet vil yderligere have et specifikt fokus på læring om klima, miljø og  

bæredygtighed. Byggeriets tekniske og arkitektoniske løsninger vil understøtte dette.  

Læringsområdet vil være med til at skabe en ny form og indhold for byen Gilleleje og forbinde hver-

dagens knudepunkter, såsom hjem, skole og dagtilbud, med bymidten og bidrage til en nytænkning af et 

aktivt og lærende bymiljø i Gilleleje. Det lærende bymiljø skabes både mentalt gennem øget integrering 

af byens aktiviteter og fysisk via ny formgivning og det arkitektoniske udtryk af læringsområdet.” 
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6 Opsamling på visionsworkshop 8. juni 2015 

På visionsworkshoppen blev der lagt vægt på, at Gilleleje Læringsområde har følgende fokus inden for 

hvert af temaerne. 

6.1 Pædagogik 

Læringsområdet skal rumme alle elever, store som små, og understøtte de forskellige fællesskaber i et 

læringslaboratorium. Undervisningen skal være fremtidssikret og eksperimenterende, både teknisk og 

strukturelt samt inddrage udearealerne og omgivelserne. Det er vigtigt, at bygningen skaber rammer for 

læringsområdets forskellige aldersgrupper og elevmiljøer. 

6.2 Arkitektur 

Ved temaet ’Arkitektur’ var der særlig fokus på, at Gilleleje Læringsområde fremstår som en helhed med 

flydende overgange mellem undervisning indendørs og udendørs. Det er vigtigt, at arkitekturen forstær-

ker og understøtter områdets, og Gillelejes, eksisterende kvaliteter. Arealerne skal være optimalt udnyt-

tede og rumme ’en fleksibilitet, som kan imødekomme fremtidige strukturændringer. 

6.3 Bæredygtighed 

Læringsområdet skal skabe gode borgere, som bidrager til udvikling. Læringsområdet skal være byens 

sociale samlingspunkt, som bidrager til at reducere miljøpåvirkeringer gennem omtanke for jordens res-

sourcer. Læringsområdet skal være robust i form af holdbare materialer og reduceret vedligehold.   
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7 Gilleleje Læringsområde – 2. udkast til vision 

 

Gilleleje Læringsområde – Rum for børn og rum for byen! 

Som navnet signalerer, skal Gilleleje Læringsområde være meget mere end en klassisk folkeskole.    

Læringsområdet skal kunne rumme tilbud til børn fra vuggestue til og med 9. klasse samt være en aktiv 

medspiller for fritidslivet i Gilleleje ved at skabe rum for byens borgere og foreningslivet. 

Læringsområdet skal fungere som et læringslaboratorium der understøtter en bred, sammenhængende 

tilgang til læring. Undervisningen skal være fremtidssikret og eksperimenterende, både teknisk og struk-

turelt samt give mulighed for, at inddrage udearealerne og den omkringliggende by i undervisningen. 

Koblingen til byen har til formål, at skabe et samlende læringsmiljø på tværs af alle beboere i Gilleleje.  

Ved at koble dagtilbud, undervisning og fritidsordning inden for samme område, skabes en samlet fysisk 

og social ramme omkring børnenes hverdag. Rammen skal tilgodese de meget forskellige aldersgrupper 

og elevmiljøer, således at alle føler sig trygge og udviser ansvar – både fysisk og socialt. Derved kan 

læringsområdet bidrage til, at skabe et solidt fundament for gode, ansvarlige borgere, som bidrager til 

udvikling af fremtidens Gilleleje.  

Bevægelse for hele byen 

Med afsæt i Gribskov Kommunes ambitioner for læringsreformen skal læringsområdet udvikles med fo-

kus på, at bevægelse og motion er en del af undervisningen. Læringsområdet skal opføres som en ny 

skole for eleverne, men det er et krav, at der samtidig skabes grobund for integration med byens for-

eninger, hvorved hele byens aktive idrætsliv kan få gavn og glæde af de nye rammer for fysisk udfoldel-

se. – Gerne så læringsområdet er hele byens samlingssted, der summer af liv fra klokken 7 til 23!    

Bæredygtighed som læringselement 

Læringsområdet skal være bæredygtigt både teknisk, økonomisk og socialt. Ambitionen er flest mulige 

bæredygtige tiltag indenfor budgetrammen. 

Teknisk og økonomisk skal byggeriet opføres i holdbare materialer med reduceret vedligehold og mini-

malt forbrug af ressourcer – både under opførelsen og ved energibesparende tiltag. De tekniske bære-

dygtige elementer skal indarbejdes på en sådan måde, at læring om klima, miljø og bæredygtighed na-

turligt kan integreres i undervisningen. Eksempelvis via synlig information om energiforbrug, madspild, 

lokal afledning af regnvand (LAR) som er målrettet undervisningsbrug.  

Vigtige sociale bæredygtige elementer er godt indeklima (herunder luft og akustik) samt aktivering af  

lokalområdets aktiver i alt fra bokse- og tennisklubben til musikforeningen samt det lokale erhvervsliv og 

fødevareproducenternes læring om vejen fra hav(-er) til maver. Ved at invitere nærmiljøet indenfor i un-

dervisningen kan læringsområdet bidrage til, at sikre overlevelse af de stolte, lokale fag.    

Arkitektur med Gillelejes særpræg 

Gilleleje Læringsområde skal opføres i en arkitektur, som på en gang forstærker og understøtter lokal-

områdets og Gillelejes eksisterende kvaliteter og særpræg. Læringsområdet skal være med til at skabe 

ny form og indhold for byen Gilleleje samt forbinde hverdagens knudepunkter – eksempelvis hjem, skole 

og dagtilbud med bymidten og havnen. Det lærende bymiljø skabes både mentalt gennem øget integra-

tion af byens aktiviteter og fysisk via ny formgivning og det arkitektoniske udtryk af læringsområdet. 

Funktionelt skal læringsområdet fremstå som en helhed karakteriseret ved mulighed for flydende over-

gange mellem undervisningsfaciliteterne - herunder indendørs og udendørs undervisning. Arealerne skal 

være optimalt udnyttet og rumme en fleksibilitet, som kan imødekomme varierede undervisningsformer 

og fremtidige strukturændringer. 

Gilleleje Læringsområde skal være fremtidens tilbud til fremtidens Gilleleje-borgere.   


