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idéerne er beskrevet i kataloget her. Enkelte idéer var dog beskrevet med så få 
ord, at vi ikke kunne samle inputtet til én sammenhængende idé. Du er velkom-
men til at arbejde videre med din idé, uanset om den er beskrevet i kataloget her 
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INtRo
KÆRE LÆSER 
Dette idékatalog er resultatet af 200 menneskers idéer til, hvordan lokale samarbejder kan 
bidrage til at nå målet for Gribskov Kommunes læringsreform; At alle børn og unge trives 
bedre og lærer mere.

I februar 2014 mødtes ca. 200 ildsjæle i Gribskov Kultursal med henblik på at tænke kreativt 
og anderledes, og sammen finde nye lokale samarbejder, som kan være med til at styrke børn 
og unges læring og trivsel. Repræsentanter fra Gribskov Kommunes erhvervs- og foreningsliv, 
kultur, idræt og lokalsamfund udviklede sammen med forældre, medarbejdere og ledere fra 
daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og forvaltning et utal af nye og spændende idéer til 
tværgående samarbejder og aktiviteter, der kan skabe en bedre fremtid for kommunens børn 
og unge.

På de følgende sider kan du se nogle af de kreative bud på fremtidens samarbejder for børn og 
unge i Gribskov Kommune, som kom frem på idéværkstedet i februar 2014.

Lad dig inspirere af de mange idéer
Læring finder sted i alle aldre og på alle tidspunkter. Derfor har Gribskov Kommune fokus på 
børn og unges trivsel og læring i alle aldre i både fritidsliv, dagtilbud og skoler. Læringsre-
formen giver anledning til nytænkning og åbner for nye muligheder og samarbejder, der kan 
gavne børn og unge.

I dette idékatalog er samlet nogle af de mange gode idéer, der kom frem på idéværkstedet. 
Mange af idéerne handler netop om nye samarbejder på tværs af fag, steder og aldre. Ved at 
kigge idékataloget igennem kan du lade dig inspirere af de mange idéer. Skulle inspirationen 
ende med flere nye idéer, opfordrer vi dig til at tage kontakt til potentielle samarbejdspartnere 
og dele dine tanker og idé. Mulighederne er mange, og der er stor lyst til at skabe synergi på 
tværs af lokale samarbejdsparter, skoler og dagtilbud i Gribskov.

Kun begyndelsen
De kreative idéer er dog kun begyndelsen. Arbejdet stopper ikke her, tværtimod. Sammen skal 
vi alle sørge for, at de gode idéer bliver til virkelighed, og dermed kommer vores børn og unges 
læring og trivsel til gode.

På www.gribskov.dk/læring kan du følge med i læringsreformens udvikling.

Indhold
Fra s. 5 finder du idéer til nye samarbejder indenfor seks temaer.
Fra s. 18 kan du se idéer og forslag til samarbejder i de 8 lokalområder i Gribskov Kommune.
På s. 36 kan du få inspiration til, hvad du gør, hvis du får en idé.

God læselyst!
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et PaR oveRoRdNede INPut 
at StaRte På
Idéværkstedets deltagere skrev på post-its’ deres mening om et perfekt læringsmiljø, samt 
ønsker for Gribskovs børn og unge. En analyse af de mange input viser fem markante træk 
ved det perfekte læringsmiljø og ved ønskerne for børn og unge:

KENDETEGN fOR ET PERfEKT 
LÆRINGSMILJØ fOR BØRN OG UNGE

Kreativitet/leg/læring
Kobling til det virkelige liv

Mød børn og unge, hvor de er
Gode fysiske faciliteter – ude & inde

De voksne som engagerede forbilleder

“Et pErfEkt læringsmiljø Er kEndEtEgnEt af: at dEr 
Er rum- at dEr Er rammEr – at dEr Er forståElsE 

– at dEr Er udfordringEr – at dEr Er rEspEkt.”
Deltager på Idéværkstedet
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ØNSKER fOR GRIBSKOVS BØRN OG UNGE? 
Det nære – mere tid & tryghed

Bedre rammer for samarbejde & dialog med kommunen
Mere natur, bevægelse & kreative tilbud i livet

føle sig inddraget og medaktør i eget liv
Autentiske og nærværende voksne

“jEg ønskEr, at gribskovs børn og ungE 
voksEr op i noglE inspirErEndE miljøEr. 

at dE mødEr autEntiskE voksnE, dEr 
bidragEr til livsglædE og livsduElighEd.”

Deltager på Idéværkstedet
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temaeR
I det følgende kan du få inspiration til at styrke leg, læring og trivsel 
for børn og unge indenfor seks temaer:

RYTMIK & MUSIK
BEVÆGELSE, SUND MAD & NATUR
UDSATTE BØRN
DE ALLERMINDSTE BORGERE
TWEENS & TEENAGERNE
ÅBENT TEMA

Der er megen synergi mellem de seks temaer, og mange idéer er dermed også relevante i flere 
temaer. Derfor er der god inspiration at hente på tværs af de seks temaafsnit.

tIP!
Kapitlet om lokalområder og kapitlet 
om temaer gemmer på mange gode 
idéer, der sagtens kan bringes i spil 

udenfor det givne tema eller område. 
Derfor er der go’ inspiration at hente 
på tværs af de forskellige afsnit og 

målgrupper.
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Hvem kan samarbejde om læring, rytmik og musik? Kan vi tænke på tværs af virksomheder, 
foreninger, dagtilbud, skoler og andre? Hvordan kan musik og rytmer styrke børn og unges 
trivsel, leg og læring? Kan vi få flere rytmer og mere musik ind i små børns liv? Kan rytmik 
og musik bruges til at styrke udsatte børn og unge – eller øge børn og unges lyst til at lære? 
Hvem får det til at ske?

 
POP-UP IDÉER
Kulturpas med fri adgang til oplevelser?
Skal alle borgere fra 0 til 18 år have et pas, 
hvor de kommer gratis ind på diverse kul-
turinstitutioner og til 2-3 udvalgte koncer-
ter og teater- /dansestykker årligt? Skal det 
være klassekassen, der betaler for de unges 
kulturoplevelser, eller skal det være gratis? 
Gribskov Kommune, Musikskolen, forældre, 
folkeskoler og virksomheden ’LMS levende 
musik i skolen’ er bud på samarbejdsparter 
om idéen.

Hvad med at lave ’Åbent Hus’ 
i folkeskoler og daginstitutioner?
Vi kunne lave lærings- og kulturdage, fx en 
gang om ugen eller måneden, hvor forældre 
og bedsteforældre inviteres til at deltage i 
de kreative fag. Mor, far, bedstemor og bed-
stefar kan komme og fx spille, danse, mo-
dellere, bygge, kokkerere  eller tegne med 
børn og unge.

frivillige forældre?
Mon der er nogle frivillige, kreative foræld-
re, som vil undervise i noget, de er gode 
til i en afgrænset periode? På skolen eller 
i daginstitutionen? Mad-i-det-fri, guitar, 
akvarel, sang, trommedans, strik eller noget 
helt syvende?

Skal vi tilbyde danseundervisning 
i folkeskolen?
Kunne skoler, kulturinstitutioner og fore-
ninger samarbejde om at bruge dans som 
undervisningsmål, dans som kunstart 
og dans som et redskab til socialisering 
i folkeskolen? Måske kan man inddrage 
forældre via ’læringsdage med løn’? Børn 
og unge i alle aldre er målgruppen for idéen, 
der fx kunne handle om folkedans!

RYtmIk & muSIk
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Skal vi lave en profilskole med musik?
På profilskolen med musik kunne der være 
årlige, sjove koncerter, som vækker børns 
interesse for musik. Der kunne være Yama-
ha–blæserklasser og anderledes musik-
forløb, som inddrager børn og unge. Fly-
ing Pinguins fra Kulturskolen Gribskov og 
HUC musicalen fra Gribskov Ungdomsskole 
kunne samarbejde med skolen om at skabe 
en inspirerende og markant folkeskole fuld 
af rytmik og musik.

Samarbejde mellem Musikskolen og 
Gilleleje Juniororkester om 
Mer’ Musik i Skolen?
Fede koncerter på skolen motiverer børn til 
at interessere sig for musik. Samarbejder 
mellem skoler skaber et nyt læringsrum 
og introducerer børn til muligheden for at 
melde sig til et juniororkester. Før eller efter 
koncerten mærker børnene på instrumen-
terne og få en masse at vide om dem. De 
kan også få en folder fra Gilleleje Byorkester, 
hvor de kan læse mere om musikken og 
mulighederne. Målgruppen er 1. klasse og 
opefter. Vi forestiller os, at forældre, ung-
domsskoler og skoler kan samarbejde med 
os. Hvilke skoler vil mon være med?

“jEg ønskEr Et alsidigt miljø, som kan tilgodEsE 
forskElligE børn og ungEs udvikling. høj grad af 
tryghEd og forandringsmulighEd (udfordring) for 
dEn EnkEltE. massEr af natur, krEativitEt (håndværk), 
musik, kunst, tEatEr, dyr, mad.”
Deltager på Idéværkstedet



8

Hvem kan samarbejde om bevægelse, mad og natur i samspil med leg og læring? Kan vi 
tænke på tværs af virksomheder, foreninger, dagtilbud, skoler og andre? Hvordan får vi 
mere bevægelse, sund mad og natur ind i små børns leg og læring? Ind i unges hverdagsliv? 
Hvordan kan bevægelse, sund mad & natur øge børn og unges lyst til at lære, eller styrke 
udsatte børn og unge? Hvem får det til at ske?

BevÆgelSe, SuNd mad & NatuR

POP-UP IDÉER
Naturvidenskab på nye måder i skoler og 
gymnasium?
Kan vi skabe nye læringsrum for naturvi-
denskab ved at samarbejde mere på tværs? 
Kan skolerne arbejde mere med friluftsliv og 
naturpleje? Lærere kan fx samarbejde med 
CFU, Center for Plan, Klima og Trafik, med 
rensningsanlæg, genbrugsstationer og med 
Naturstyrelsen og Grejbank. Naturvejleder 
om naturfag. Vi kan også bruge DGI’s projekt 
’Natur der bevæger’ til inspiration; det er et 
tiltag, der udvikler fremtidens udeaktiviteter 
og understøtter sunde, aktive fællesskaber.

Teach-Out?
Skal vi lave Teach-Out-klasser? Teach-Out 
betyder, at klassen er ude af skolen mindst 
1 dag om ugen hele året. Eleverne lærer 
gennem egne oplevelser nye steder. Elever-
ne får fx undervisning i virksomheder, na-
turen og på forældres arbejdspladser. En 
Teach-Out klasse samarbejder med en vifte 
af aktører: Fx Haver til Maver, Naturskolen, 
Idrætsforeninger og virksomheder. Klassen 
bruger skov, sø og strand til almindelige 
fag og selvfølgelig til N/T og idræt. Natur-
skolen inspirerer. Haver til Maver sørger for 
fx madkundskab, N/T, bevægelse og dansk/
matematik.

Sund Mad til Skolebørn?
Idéen går ud på, at skolebørn får sund mad 
til morgenmad og frokost. Vi tror, at dét vil 
få stor, positiv effekt på læring og trivsel. Et 
bud på samarbejdspartnere om ’Sund Mad 
til Skolebørn’ er Produktionsskolen, ’Haver 
til Maver’, folk i aktivering, en folkeskole 
(fx Gribskolen), Gribskov Kommune (evt. 
køkkenfaciliteterne), frivillige og foræld-
reorganisationer. Vi bruger lokale dyr & 
grøntsager. Lokale butikker kan donere 
overskudsmad. Vi kan søge om midler hos 
fx Rotary. Eller måske skal skolerne have 
’kantinevirksomheder’, der også sælger ud-
af-huset fx til pensionister? Målgruppen for 
samarbejdet er sultne skolebørn.

Bevægelse for børn og unge?
Hvordan får vi foreningerne ind i skoler 
og dagtilbud og børn og unge ud i fore-
ningerne? Idéen går  på, at skoler, Ung-
domsskole, Trænerlinjen på Gribskov Gym-
nasium, FO, foreninger/klubber, forældre og 
frivillige samarbejder om at tilbyde børn og 
unge mere bevægelse & mere kvalitet i be-
vægelsen. Samarbejdet handler om at ak-
tivere og inspirere flest muligt. Om at børn 
og unge kommer i form. Kan vi fx aktivere 
de børn og unge, som ikke er foreningsak-
tive, ved at Ungdomsskolen i samarbejde 
med en forening/klub har brede weekend-
tilbud målrettet de børn og unge, som ikke 
er til specialidræt?  Kan vi give børn og unge 
mulighed for at shoppe mellem forskellige 
sportsaktiviteter? Målgruppen er skolebørn 
og gymnasieelever, som ikke er idrætsvante 
eller som bare kan lide at røre sig for hyg-
gens og motionens skyld.

“jEg ønskEr at børn og ungE 
oplEvEr sig mEdinddragEt 
i udviklingEn.”
Deltager på Idéværkstedet
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Udnyt hallerne?
Skal vi udnytte hallerne bedre? Åbne dem 
i ferier til idrætsskoler? Bruge dem til at 
ældre foreningsmedlemmer underviser 
skoleelever i forskellige sportsgrene? 
I musik og kunst, der også er bevægelse? 
Lad os spørge de ældre; hvad er din res-
source? Og udnytte det i hallerne, hvor 
idrætsforeninger og skoler kan samarbejde 
om nye aktiviteter. Lad os tænke skolens 
undervisning ind i sport og idræt. Måske 
bruge mentorordninger? Samarbejdspart-
nere kunne være skoler, idrætsforeninger og 
ældreklubber, plus mentorer fra erhvervsliv 
og idrætsforeninger.

Naturskolen som læringssatellit?
Kan Naturskolen fungere som en lærings-
satellit, hvor vi arbejder i et årshjul med 
aktiviteter på én skole/fritidshjem/børne-
have af gangen (f.eks. 2 uger) og herefter 
drager videre til den næste? Naturskolens 
læringssatellit kan også vende tilbage til 
pågældende institution i en cyklus. Børnene 
får på denne måde et kontinuert forhold til 

læringen i naturskolen. Lærerne kan arbej-
de videre selv.  Målgruppen for samarbejdet 
er skoler/børnehaver/specialskoler/fritids-
hjem. Se mere på 
www.nordsjaellandsnaturskole.dk 

find mere inspiration til natur, friluftsliv, 
læring og udemotion her:
www.naturderbevaeger.dk

fAKTA
Casestudier har vist, at 

udeskole en dag om ugen 
over en tidsperiode på-

virker børns fysiske aktivitet, 
læring, sociale relationer og 

holdninger til skolen positivt.
www.udeskole.dk 
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Hvem kan samarbejde om udsatte børn og unge? Kan vi tænke på tværs af virksomheder, 
foreninger, dagtilbud, skoler og andre, når vi vil styrke livsglæde og trivsel for udsatte? Hvad 
kan vi sammen gøre, for at få flere unge til at gennemføre folkeskolen, og for at unge får en 
uddannelse? Hvordan involverer vi udsatte børn og unge mere i undervisningen? Hvem får 
det til at ske?

udSatte BØRN

POP-UP IDÉER
Udeskoler?
Mange af de børn og unge, vi har i sko-
lerne, er ikke til uddannelse og undervisning 
i klassen, men har behov for at komme ud. 
Ud af skolen. Ud i naturen. Målgruppen for 
udeskoler er fx børn og unge med ADHD og 
koncentrationsbesvær. Se Teach-Out idé i 
afsnittet om BEVÆGELSE, SUND MAD & NA-
TUR

Samarbejde om det rigtige uddannelses-
valg?
Kan skoler, unge, forældre og ungdomsud-
dannelser samarbejde bedre om, at unge 
får valgt den rigtige uddannelse? Nogle 
forældre har ret bestemte forventninger til, 
hvad der skal ske efter folkeskolen. Nogle 
unge oplever, at de presses til deres ud-
dannelsesvalg hjemmefra. Nogle forældre 
vil gerne vide mere om alle de muligheder, 
der er efter folkeskolen. Hvordan bruger vi 
hinanden bedre?

Mapper til 17 årige?
Idéen er, at udsatte unge får udleveret en 
mappe om den nye virkelighed i forbindelse 
med at fylde 18.  Mappen giver 17-årige klar 
besked om: ’Hvad gør du, hvis du mangler 
hjælp’ og ’Hvad sker der, når du bliver 18 
år’. Tidligere udsatte børn, unge og foræld-
re hjælper med at udvikle indholdet: De 
fortæller, hvilken viden, de godt kunne have 
ønsket sig, i tilbageblik. Målgruppen er 17-
19 årige udsatte unge. Vi forestiller os, at 
Gribskov Kommune er central samarbejds-
partner på tiltaget.

fritidsjob og ung-til-ung?
Idéen er, at ung-til-ung oplæring og fritids-
job kan give nye succesoplevelser. Lokale 
virksomheder er centrale samarbejdspart-
nere.

Mindfullness i skolen?
Skal vi afprøve mindfullness som bag-       
grund for bedre læring, mere ro og tryghed? 
Idéen er at udvikle et koncept for bevægelse 
i folkeskolen, som også inkluderer mental 
sundhed. Mindfullness er godt for alle i al-
mindelighed, og for udsatte børn i særde-
leshed. Samarbejdspartnere er skoler, kom-
munen og virksomheder, der bidrager med 
viden + evt. projektmidler og en ekspert i 
mindfullness. Måske kunne vi starte med et 
testprojekt i de mindste klasser på skolen i 
Tisvilde/Vejby?

Kender du DVD’en ’
Mindfulness og empati 

i skolen’?
Filmen viser, hvordan man 

med 6 simple øvelser frem-
mer mindfulness, bevidst 

nærvær og empati i skolen. 
Søg på filmtitlen & se to 

små videoer om konceptet 
på www.youtube.com.
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Hvad må vi dele viden om?
Vi foreslår, at dagplejer/vuggestuer, børne-
haver, skoler, ungdomsskole, foreninger, 
kulturinstitutioner og sagsbehandlere får 
større viden om, hvad vi som professionelle 
/ frivillige / medarbejdere må vidensdele 
med hinanden, fx til den modtagende skole, 
børnehave og uddannelse. Hvornår må man 
overbringe sin bekymring og hvordan? Kan 
vi lave fælles retningslinjer? Stille større 
krav? Målgruppen for samarbejdet er ud-
satte børn og unge i alle aldre.

Kender du konceptet 
family-by-family?

I Australien hjælper børnefami-
lier, der selv har overvundet en 
krise, udfordrede børnefamilier 
med at trives og få mere ’good 
stuff’ i hverdagen. Se mere her: 

http://www.familybyfamily.org.au

Sociale forældrerepræsentanter i klassen?
Skal vi udvælge ’sociale’ forældrere-
præsentanter, så der i hver klasse er op-
mærksomhed om, hvem der har brug for 
støtte og hjælp til at finde løsninger, fx ift. 
sorgarbejde eller problemer med læsning af 
intranet? Målgruppen er børn og forældre. 
Samarbejdsparter er skoler og forældre.

Mentorer?
Kan borgere blive mentorer for børnefami-
lier eller unge, for at stoppe berøringsangst, 
mindske bureaukrati og  lave indsatser når 
bekymringer opstår? Mentorordningen kan 
strække sig fra børnehave til ungdomsud-
dannelse, og gennemføres tværfagligt. 
Tidlig opsporing = forebyggelse = færre 
udsatte. Mentorer skaber bånd fra vug-
gestue til ungdomsuddannelse. Idéen er et 
borger-til-borger tiltag, hvor vi løfter i flok. 
Samarbejdspartnere er fx frivillige men-
torer, forældre og dagplejer/vuggestuer/
børnehaver, Rotary og Gribskov Kommune. 
Målgruppen for samarbejdet er udfordrede 
småbørnsfamilier og/eller skoletrætte 
unge.
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Hvad kan vi sammen gøre bedre for vores mindste børn – de 0 til 6 årige? Kan vi tænke på 
tværs af virksomheder, foreninger, dagtilbud, skoler og andre? Hvordan bygger vi bro mel-
lem børnehave og skole, og involverer de mindste elever mere i undervisningen? Hvem får 
de nye idéer til at ske?

de alleRmINdSte BoRgeRe

POP-UP IDÉER
Små børn & store haller?
Hvad med at åbne hallerne for daginstitu-
tionerne i dagtimerne? Så dagtilbud kan 
bruge idrætsfaciliteterne, når idrætsfore-
ningerne ikke bruger dem. Hvorfor ikke 
give de mindste børn mulighed for at bruge 
kroppen i store rum (hallen) og forsøge sig 
med forskellige idrætsgrene?

Legevenner?
Skal vi lave et udvidet børnepasserkorps i 
form af ’Legevenner’, hvor større børn kom-
mer og leger med mindre børn? Måske til 
en specifik aktivitet eller leg? Kan vi finde 
frivillige i 8., 9. og 10. klasse, som vil være 
legevenner i børnehaven fra kl. 13-16? At 
få unge venner giver social kapital og fri-
villige hænder betyder nye kompetencer og 
vidensdeling på tværs til gavn for både små 
og store.   

Skolestart-teams?
Skal vi oprette skolestart-teams, hvor pæ-
dagoger følger børn mellem 5-8 år igennem 
deres forberedelse til skolelivet og de første 
skoleår?  Skolestart-teams skaber reelt   
samarbejde mellem pædagogisk perso-
nale og skolelærere. Teamet kan fx give børn 
mulighed for at ’gå tilbage’ og mærke; ”Hvad 
gjorde mig glad og tryg i børnehaven? Hvad 
kan jeg tage med i skoleregi?” Eller lave 
’praktikforløb’ på ca. 1 uge for kommende 
skolebørn med personale fra institutionen. 
Skolestart-teams hjælper med at skabe en 
god overgang fra daginstitution til skole.

Motorik- og musikforløb?
Hvad med at Ungdomsskole og Musikskole 
inspirerer dagplejere og vuggestuer til mo-
torik- og musikforløb? Kan pædagoger og 
dagplejere fx besøge musiklokaler for at 
lære og inspireres? Kan musikelever lave 
et musikforløb med en børnegruppe? Mål-
gruppen er børn og dagplejere/pædagoger 
og FO’er kunne også koble sig på samarbej-
det.
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Ud på bondegården?
Skulle vi lave et forløb på f.eks. en bonde-
gård, med tid til fordybelse? Fx i forhold 
til dyrene, så børnene lærer dem godt at 
kende? Det kunne også være en jord-til-
bord vinkel. Målgruppen er de 0 – 6 årige. 
Dagplejere og daginstitutioner kunne sam-
arbejde med foreninger og virksomheder 
om idéen.

Kunstneriske oplevelser?
Skal alle børn ikke have en kunstnerisk 
oplevelse mindst én gang om året? Mon 
skolen, klubben eller musikskolen kunne in-
vitere dagplejere og daginstitutioner til en 
skolekomedie eller koncert? Målgruppen for 
samarbejdet er de 0-6 årige.

Natur til leg og læring?
Kan dagplejere og vuggestuepersonale 
samarbejde med en naturvejleder for at 
lære at se på naturen med små børns øjne 
og sanser? Kan vi lave naturfagsforløb, der 
medinddrager børnehavebørn? De små får 
læring i helt nye rammer og de store udvider 
deres kompetencer.

De ældste og de yngste borgere?
Hvad med at dagplejere, legestuer, gæste-
huse og institutioner samarbejder med de 
ældste i kommunen? Med ældresagen? Fx 
hvor de ældste besøger de 0 til 6 årige? El-
ler hvor små børn bliver ven med en ældre 
medborger? Eller hvor en legestue får et 
’venskabsplejehjem’? Samarbejdet skaber 
samhørighed mellem generationer og styr-
ker fortroligheden til gavn og glæde for 
store og små.

fælles temauge?
Kan kulturinstitutioner, frivillige og ældre, 
skoler, børnehaver, fritidshjem, dagplejere/
vuggestuer og ungdomsskolen samarbejde 
om at lave en fælles temauge for børn mel-
lem 0-18 år? Temaugen kunne handle om 
fx kunst, musik, motorik, idræt eller kultur.

Inspiration hos hinanden?
Hvad med at børnehaver og dagplejere/
vuggestuer henter inspiration hos hinanden 
via korte besøg? Videndeling hjælper os til 
at tænke ud af boksen og begrave ’plejer’, 
så dagligdagen ikke begrænser os. Lad os 
synliggøre for hinanden, hvad vi er gode til. 
Fx er én måske særligt dygtig til at holde 
samling, andre kan så komme på besøg til 
½ times møde og få inspirationen vakt.

Brug Legeteket?
Gribskov Legetek vil gerne byde ind til an-
dre end børn med særlige behov. Dét kan 
fx være til en workshop, kursus, udlån eller 
et generelt samarbejde. Vi vil gerne i dialog 
med fx dagpleje, vuggestue, børnehave, 
fritidshjem, skole eller forældre. Vores mål-
gruppe er børn mellem 0 til 10 år. Legeteket 
ligger i Kulturhuset i Helsinge.

Brug Nordsjællands Veterantog?
Vi vil gerne have besøg af flere børn. Vores 
ting går ikke i stykker. Er du en dagpleje/vug-
gestue, børnehave, forening, ungdomsskole 
eller skole, så kontakt os. 
www.veterantoget.dk.

 

Ungdomsskolen
Leder Mikael Lieberkind 

mail: MLIEB@gribskov.dk
Tlf: 72 49 99 99

http://www.gribskov-
ungdomsskole.dk
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Hvordan får Gribskov Danmarks fedeste ungemiljø? Kan vi tænke på tværs af virksomheder, 
foreninger, dagtilbud, skoler og andre? Hvem kunne gå sammen om at skabe helt nye fritids-
aktiviteter for unge? Hvad giver luftforandring til skoletrætte unge? Hvordan involverer vi 
unge mere i undervisningen? Hvor er den vildeste idé til at forbedre læring og fritidsliv for 
unge, og hvem får det til at ske?

tWeeNS & teeNageRNe

POP-UP IDÉER
Gammel bygning til nye formål?
Skal vi rydde NAG-bygningen og bruge 
den til klatrehal, fester, skydning, go-cart, 
musikhal, billedkunst eller mediefag for 
unge?  

Elever som museumsguides?
Hvad med at undervise elever i indholdet 
af en museumssamling og lade dem selv 
formidle fakta og fortællinger til publikum? 
Kulturinstitutioner, lokale kunstnere og 
skoler kan samarbejde om idéen.

formidlings- og præsentationskurser til 
eksaminander?
Skal vi lave formidlings- og præsenta-
tionskurser, hvor skoler samarbejder med 
teaterklubben Dramaterne? Eleverne kan fx 
lære om præsentationsteknik, håndtering 

af eksamensangst og at modtage accept 
fra de lyttende. Kurserne styrker elevers 
selvværd og skaber gode præsentations-
oplevelser. Målgruppen er teenagere og 
specielt elever, der skal til det grønne bord 
for første gang.

Boost håndværkerfagene?
Skal vi forberede skoleeleverne på andre 
uddannelser end gymnasiet? Fx ved at ef-
teruddanne lærere til at booste håndværk-
erfagene eller bringe faget i spil i andre 
praktiske sammenhænge? Ved at tilbyde 
mere praktik; i stedet for én uge så fx 2-3 
uger i forskellige erhverv? Eller ved at vise 
unge nye veje til forskellige jobs ved at få 
almindelige mennesker ud og fortælle om 
deres erhverv, fx en gang  månedligt? Målet 
er at gribe udsatte unge. Samarbejdsparter 
er virksomheder, jobcenter, skoler, ung-
domsskole, Nordsjællands Naturskole, UU + 
foreninger. Målgruppen er 6. klasser og op.
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Elevstyret undervisning?
Hvorfor ikke lade en elev styre undervis-
ningen? Fx en idrætstime, hvor en elev un-
derviser i den sport han/hun dyrker? Eller 
ung-til-ung seksualundervisning i samar-
bejde med sexualistgruppen fra Uhuset? 
Målgruppen for idéen er 7. klasse og op.

Ungdomskollegium?
Skal vi lave et ungdomskollegium, evt. med 
en tilhørende fond? Det vil give basis for et 
ungdomsmiljø, også for de mange unge, 
som ikke er sportsudøvere. Målgruppen er 
unge, der vil flytte hjemmefra, og vi fore-
stiller os, at Gribskov Kommune er samar-
bejdspart.

Præsentér din kommune?
Hvad med at lade skoleelever præsentere 
kommunen til nytilflyttede børn? Skolebørn 
kender lokalområdet og foreningerne og 
kan byde nye børn velkommen i øjenhøjde. 
Målgruppen for samarbejdet er 5. klasser og 
op + gymnasieelever. 

Naturvidenskabspatruljen?
Hvad med at gymnasieelever fra naturfags-
linjen underviser folkeskoleelever, ligesom 
’sprogpatruljen’? Gribskov Gymnasium og 
en eller flere folkeskoler kunne samarbejde 
om idéen. 

Kunstværksteder?
Skoleelever inviteres til Kunstværksteder, 
hvor I arbejder med tegning, maling, grafik, 
foto og keramik med frivillige instruktører. 
Målgruppen er 6.- 10. klasse.  Det foregår 
mandage fra kl. 9-14 på Møllestien 3 i Hel-
singe. 

“jEg ønskEr at 
børn og ungE Er 

mEdskabEndE i 
dErEs EgEt liv.”

Deltager på Idéværkstedet

Ungdomsskolen
Leder Mikael Lieberkind 

mail: MLIEB@gribskov.dk
Tlf: 72 49 99 99

http://www.gribskov-
ungdomsskole.dk
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Værkstedet er åbent for alle idéer til, hvordan vi forbedrer leg og læring for børn og unge. 
Kan vi tænke på tværs af virksomheder, foreninger, dagtilbud, skoler og andre? Hvor er Grib-
skovs uforløste potentialer – og hvem kan arbejde sammen om at forløse dem?

åBeNt tema

POP-UP IDÉER
Kulturbus?
Skal vi have en kulturbus, der kan lejes af 
alle? Kulturbussen kunne køre alle alders-
grupper ud til kulturinstitutioner, natur, 
sport og undervisning. Måske er kulturbus-
sen erhvervsdrevet / reklamefinansieret? 
Måske fungerer den også som jobpraktik 
og drives af frivillige døgnet rundt. Bussen 
kunne være for små børn om formiddagen, 
skolebørn om eftermiddagen og pensionis-
ter om aftenen. Bussen hjælper til, at børn, 
unge og ældre i kommunen oplever fore-
drag, teater, musik og kultur.

Eliteklasser for erhverv og innovation?
Skal vi have 4-5 Elite-erhvervsklasser og 
–innovationsklasser? Hvor udvalgte elever 
fra skolerne mødes x antal timer om ugen 
for at arbejde særligt med et tema? Fx 
Materialer og kreativitet, Innovation og de-
sign eller Maskiner, teknik og mekanik eller 
Træ, bæredygtige materialer og genbrug? 
Eliteelever får fx undervisning af særligt 
engagerede lærere fra erhvervsskolerne. 
Formålet er, at fremme elever, der er sær-
ligt dygtige til noget praktisk. Undervis-
ningsministeren talte om at skabe rum for 
eliteidrætsudøvere: Hvorfor har vi ikke de-
sign / håndværk / materialer / kreativitet 
som elitedisciplin?
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Info om homo- og transseksualitet 
på skoleskemaet (LGBT)
Der sidder i snit to LGBT elever i hver klasse 
(de udgør 10 % af befolkningen). For at styr-
ke socialt netværk og ligeværdighed fore-
slår vi, at LGBT-temaet inkluderes i skole-
undervisningen. Vi vil skabe inklusion, ac-
cept, tolerance og forståelse. LGBT-unge 
er i risikogruppen for social isolation, mob-
ning, vold, og det går ud over læring og triv-
sel. Samarbejdsparter om idéen er skoler, 
LGBT-forening/gruppe og kirken.

Nytænk skolefagene i samarbejde 
med lokale eksperter?
Skal vi samtænke Historie + Naturviden-
skab på skolen, og fx arbejde med græsk 
mytologi, astronomi og stjernebilleder som 
tema i samarbejde med en lokal ekspert? 
Matematik-, fysik-, historie- og dansklærere 
kan samarbejde med Astronomiforening-
en om spændende fagkombinationer og 
forløb. Lokale billedskoler og musikskoler 
kan samarbejde med skolen om drama og 
billedkunst. Målgruppen for idéen er alle 
skoleelever.

Kunst & læring i tandlægestolen?
Hvorfor ikke udnytte loftet over tandlæge-
stolen? Til stjernekort, en maxi Find Holger 
tegning, en billedkunstfernisering med loft-
malerier, historier om kongerækken eller 
noget helt femte? Hver dag sidder børn og 
unge og stirrer op på en stor, hvid flade – lad 
os bruge tandlægeloftet til et nyt rum for 
leg og læring! Samarbejdsparter er skoler 
(billedkunst- og historielærere), Tandple-
jen, lokale kunstnere og tegneserietegnere. 
Målgruppen for samarbejdet er alle skole-
børn. 

“jEg ønskEr skolEdagE, 
hvor bEmandingEn muliggør, 

at man kan bEsøgE 
vErdEnEn udEnfor.”

Deltager på Idéværkstedet
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lokalomRådeR
I det følgende kan du få inspiration, der retter fokus på otte lokalområder i Gribskov. Lokale 
deltagere har på idéværkstedet givet deres bud på, hvilke potentialer og udfordringer deres 
område har og kommet med idéer til, hvordan børn og unges leg, læring og trivsel kan styr-
kes i lige præcis deres lokalområde. I hvert afsnit kan du også se forslag til oplagte, loka-
le samarbejdsparter og du kan finde kontaktinfo til skoler og dagtilbud i området. De otte  
lokalområder er:

ANNISSE/ARRESØ
BLISTRUP
ESRUM/ESBØNDERUP
GILLELEJE
GRÆSTED 
HELSINGE
RAMLØSE 
SANKT HELENE

Ungdomsskolen
Leder Mikael Lieberkind 

mail: MLIEB@gribskov.dk
Tlf: 72 49 99 99

http://www.gribskov-
ungdomsskole.dk
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OBS
Der blev på idéværkstedet udviklet et massivt antal idéer. Langt størstedelen af 
idéerne er beskrevet i kataloget her. Enkelte idéer var dog beskrevet med så få 
ord, at vi ikke kunne samle inputtet til én sammenhængende idé. Du er velkom-
men til at arbejde videre med din idé, uanset om den er beskrevet i kataloget her 
eller ej.
 

TIP!
De forskellige 

lokalområder har udviklet 
mange spændende idéer, 
der sagtens kan bringes i 
spil udenfor det område, 
der har beskrevet idéen. 

Derfor er der god inspira-
tion at hente på tværs af 

de 8 afsnit.

“Et pErfEkt læringsmiljø 
Er kEndEtEgnEt af: 
rummElighEd. 
Et åbEnt nysgErrigt miljø. 
samspil. 
variationsmulighEdEr. 
praktiskE udfoldElsEr i 
kombination mEd bogligE 
aktivitEtEr. 
dE mangE læringsformErs 
udfoldElsE. 
tryghEd i Et krEativt 
EkspErimEntarium.”
Deltager på Idéværkstedet
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“vi Er godE til at 
brugE lokalområdEt”

aNNISSe/aRReSØ

Et lokalt trækplaster
Er Arresø. Det er Danmarks største sø, her 
er smukt, mange fugle og et godt sted for 
skøjteløb.

Vi ku’ godt tænke os
At der var gode, lokale hænge-ud steder til 
unge, hvor de kan høre musik, lære at danse, 
spille billard og holde filmaftner. Måske i 
fritidsordningen Hulen? Eller i Høbjerg gl. 
forsamlingshus?

Vores udfordring
Er, at vi er mange, der brænder for området, 
men vi arbejder ikke så meget sammen. Der 
bliver tit for meget snak og for lidt handling 
i forhold til at udvikle nye læringstiltag til 
børn og unge.

Pop-op idéer
Skal vi have Forældre-ind-i-Skolen?
Skal vi have en skaterpark i vandreser-
voirsteder?
Skal vi have meget mere kunst/kultur/
musik/dans i folkeskolen?
Skal vi mødes alle sammen en gang årligt, 

så vi kan dele vores kompetencer og idéer?
Skal vi lave et læseprojekt, hvor de store 
børn kommer forbi og læser historier for de 
små?
Skal vi udvikle Bjørnehøjskolens A-uge 
’Bjørneby’ til også at inkludere daginstitu-
tionerne?
Skal vi besøge hinanden noget mere? Lave 
besøgsvenner børnehaver, skoler og FO’er 
imellem?

Et bud på oplagte, 
lokale samarbejdsparter er
Bjørnehøjskolen
Bjørnehøj FO
Bjørnegården
Annisse Børnehus
Troldehøjen
Dagplejen
Annisse Idrætsforening
Forsamlingshuset
Annisse Kirke
Annisse Lokalråd
KFUM Annisse (Lyngen)
Helsinge Rideklub
Skolebiblioteket
 

Vidste du at …
Arresø er Danmarks største sø, og også en af landets mest forurenede søer? 
Kan vi bruge dét til læring? Aarhus Vand har etableret ’Vandakademiet’ som et 
tilbud til folkeskoleklasser med tilhørende undervisningsmateriale. Målet med 
undervisningsmaterialet er at formidle grundlæggende viden om vand som res-
source, vandets kredsløb, drikkevand og rensning af spildevand.

Læs mere om Vandakademiet her:
http://aarhusvand.dk/Besog/Relevant-materiale/
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KONTAKTINfO
Bjørnehøjskolen
Tlf. 72 49 78 03
Skoleleder Ole Petersen, mail: OPETE@gribskov.dk
FO-leder Pia Foght, mail: PFOGH@gribskov.dk

Bjørnegården
Tlf. 48 72 74 40
Leder Gitte Christiansen, mail: GCHRI@gribskov.dk

Troldehøjen
Tlf. 72 49 90 90
Leder Jette Sørensen, mail: JKSOE@gribskov.dk

Annisse Børnehus
Tlf. 72 49 93 60
Leder Lone Schmidt, mail: LSCHM@gribskov.dk

Dagplejen
Tlf. 72 49 60 21
Leder Christel Karaveli, mail: CJHPK@gribskov.dk

“Et pErfEkt læringsmiljø Er kEndEtEgnEt af, at dE fysiskE 
rammEr Er i ordEn. at dEr Er uddannEdE voksnE omkring 
børnEnE. at daginstitutionEr og skolE samarbEjdEr omkring 
dE fysiskE rammEr og omkring vorEs fællEs børn.”
Deltager på Idéværkstedet

Ungdomsskolen
Leder Mikael Lieberkind 

mail: MLIEB@gribskov.dk
Tlf: 72 49 99 99

http://www.gribskov-
ungdomsskole.dk
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Et lokalt trækplaster
Er Nordic Park.

Vores udfordring
De udsatte børn og unge styrkes ikke nok. 
Der sker for lidt for børn og unge. Vi har en 
skøn natur, men får ikke udnyttet den godt 
nok. Der er mange, der brænder for områ-
det, men vi arbejder ikke så meget sammen.

Vi kunne godt tænke os
Et større og bedre samarbejde på tværs og 
en skarp lokal profil.
Blistrups borgere skal tro på, opleve og være 
med til at skabe Blistrup som lokalområde.

Vidste du at …
Kollerødgård er vært for læringsforløbet Klassen i Stalden? Klassen i Stalden 
er et undervisningstilbud til 4., 5., og 6. klasser, der kobler undervisning i natur/
teknik, dansk og matematik med gårdbesøg. Målet med ekskursionerne er at
inspirere eleverne til at arbejde eksperimenterende og undersøgende på en 
række opgavestationer.

BlIStRuP
“vi Er Et lillE lokalsamfund 

mEd mangE forEningEr 
og En dEjlig natur”

Pop-op idéer
Kan vi samarbejde med Persano?
Skal vi bruge skolekantinen til fællesspis-
ning?
Hvad med at bruge kirken til nye aktiviteter?
Kan vi lave et lokalt klubtilbud med pæda-
gogisk personale som guider/mentorer?
Skal vi skabe en skarp profil? Udvikle et 
Blistrup logo? Oprette Blistrup lokalfore-
ning/råd?
Skal vi igangsætte et ’Vugge til Krukke’ til-
tag, hvor børnehaver/vuggestuer besøger 
plejehjem?

Læs om Klassen i Stalden her:
http://skole.lf.dk/Laeremidler/Klassen%20i%20stalden.aspx#.UycDttyrOt8
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KONTAKTINfO
Gilbjergskolen, afd. Blistrup
Tlf. 48 71 64 33
Skoleleder Mette Grønvaldt, mail: MGROE@gribskov.dk
Afdelingsleder Joan Lyngholm, mail: JLLIN@gribskov.dk
FO-Leder Tim Ruben Bruhn Nielsen, mail: TRBNI@gribskov.dk
FO-Afdelingsleder Susanne Brøns Marcussen, mail: SBMAR@gribskov.dk

Børnegården i Blistrup
Tlf. 48 71 63 92
Leder Jens Ole Clausen, mail: jensole@bornegaardenblistrup.dk

Møllehusene
Tlf. 48 71 88 89
Leder Lis Freisner, mail: LFREI@gribskov.dk

Dagplejen
Tlf. 72 49 60 21
Leder Christel Karaveli, mail: CJHPK@gribskov.dk

Et bud på oplagte, lokale samarbejdsparter er:
Børnegården i Blistrup
Dagplejen
Plejehjem
Medborgerforening
Blistrup Kirke
Gilbjergskolen FO
Idrætsforeningerne 

Gilbjergskolen, afd. Blistrup
Havregården
Nordic Park
Spejderne
Idrætsforeninger (badminton, gymnastik, 
fodbold, skytteafdeling)
Kirken
Møllehusene

Ungdomsskolen
Leder Mikael Lieberkind 

mail: MLIEB@gribskov.dk
Tlf: 72 49 99 99

http://www.gribskov-
ungdomsskole.dk
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Et lokalt trækplaster
Er Esrum Kloster & Møllegård. Klosteret til-
byder undervisning til skoleelever, ridder-
markeder, familieløb og madoplevelser hele 
året rundt.

Vores udfordring
Der sker for lidt for børn og unge, og de 
dygtige får ikke nok udfordringer og mu-
ligheder. Vi har en skøn natur, men vi får ikke 
udnyttet den godt nok. Der er mange, der 
brænder for området, men vi arbejder ikke 
så meget sammen: Der mangler samarbej-
de mellem skolerne, musikskolen og fore-
ningerne og mere forældreengagement.

Vi kunne godt tænke os
Nogle nye aktiviteter for lokalområdets 
børn.

eSRum/eSBØNdeRuP

“vi liggEr naturskønt 
placErEt ligE vEd skovEn, 

søEn og dE omkringliggEndE 
naturområdEr”

Pop-op idéer
Kan vi skabe flere skov- og naturaktiviteter, 
fx ved Esrum Sø?
Skal vi arrangere fællesspisning i skolekan-
tinen og inddrage børnene i madlavningen?
Skal vi holde flere borgermøder om børneliv, 
så vi begynder at samarbejde mere lokalt?
Kan vi bruge klosteret til nye aktiviteter? 
Skal de kreative fag i skolen flyttes til klos-
teret?
Kan vi reformere den nuværende folkeskole 
og daginstitution, så vi går i retning mod 
børnebyerne?

Vidste du at …
Fredensborg Naturskole har lavet en aftale om samarbejde med naturvejlederen 
og historieformidleren på Esrum Kloster & Møllegård? Samarbejdet indebærer 
undervisning på klosteret, hvor eleverne kan gå i munkenes fodspor og lære om 
mord og magi i klosterhaven. Kan vi få historien ind under huden gennem leg og 
bevægelse?

Her kan du læse mere om samarbejdet mellem Fredensborg Naturskole og Es-
rum Kloster:
http://www.skolenivirkeligheden.dk/naturens-spisekammer
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KONTAKTINfO
Gribskolen afd. Tingbakken
Tlf. 48 39 01 90
Skoleleder Marianne Vedersø Schmidt, mail: MVSCH@gribskov.dk
FO-leder Søren Nielsen, mail: SOENI@gribskov.dk

Skovkanten
Tlf. 72 49 90 40
Leder Annette Rohrberg Jensen, mail: ARJEN@gribskov.dk

Esbønderup Børnehus
Tlf. 48 39 04 76
Leder Anni Marie Johansen, mail: AMAJO@gribskov.dk

Søborg Private Børnehave
Tlf. 48 39 04 76
Leder Susanne Bjørn Andersen, mail: SBAND@gribskov.dk

Dagplejen
Tlf. 72 49 60 21
Leder Christel Karaveli, mail: CJHPK@gribskov.dk

Et bud på oplagte, lokale samarbejdsparter er:
Tegnere
Naturstyrelsen
Gilleleje Museum
Kilden
Center for Job og Oplevelse
Kirken
De erhvervsdrivende
Lokale kunstnere
Fugleparken
Landbrug
Fiskeringen
Ålauget
Esrum Kloster & Møllegård
 

Vidste du at …

Esbønderup Børnehus
Dagpleje
Skovkanten
Gribskolen afd. Tingbakken
FO afd. Tingbakken
Søborg Private Børnehave
Idrætsforeninger
Borgerforening
Esrum Klostervenner
Esrum Friskole
Pilgrimsforeningen
Ældreklubben
Teaterforeningen

Ungdomsskolen
Leder Mikael Lieberkind 

mail: MLIEB@gribskov.dk
Tlf: 72 49 99 99

http://www.gribskov-
ungdomsskole.dk
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Vores største trækplaster
Er havnen. Den er Gillelejes livsnerve - der er 
noget specielt ved havnemiljøet.

Vores udfordring
Er, at der er mange, der brænder for områ-
det, men vi arbejder ikke så meget sammen. 
Vi har en skøn natur, men får ikke udnyttet 
den godt nok. Der er et ’hul’ i forhold til ak-
tiviteter for børn mellem 7.-9. Klasse: Hvad 
skal tilbuddet være til dem?

Vi kunne godt tænke os
At samarbejde mere om aktiviteter og skabe 
flere partnerskaber på tværs.

Pop-op idéer
Skal vi arrangere flere alkoholfrie events for 
at vise de unge et alternativ?
Kan vi bringe havnen mere i spil? Lave et 
partnerskab mellem skole og havn? Der er 
mange, der har en relation til havnen og 
så meget viden, vi kan bruge. Læringsak-
tiviteter med fisk er fx kutterture,  fang og 
tilbered din egen fisk, udlejning af fiskenet, 
redningsveste og labudstyr.
Strand Taichi, Beach Events, undervisning i 
kajak, havsvømning eller windsurfing Stand 
Up Paddle?

gIlleleJe “vi har Et rigt forEningsliv i 
gillElEjE og rigtig mEgEt vidEn, 

bådE forrEtningsmæssigt og 
i forhold til fritids- og idrætsaktivitEtEr. 

vi liggEr tæt på skov strand og natur”

Er der skjulte steder, vi kan anvende mere 
og bedre? Kan vi lave aktiviteter på Stejle-
pladsen? Hvad med Søborg Slotsruin, Ka-
nal og sø? Skibshallerne? Remisen? Udlej-
ningsrobåde på Arresø?
Kan Bakkebo Plejecenter og Ellen Marie-
hjemmet sættes i spil?
Er der mulighed for at trække de unge med 
ind i naturvejledningen og blive uddannet i 
det?
Skal vi oprette en digital platform, som un-
derstøtter den videre proces og hvor opga-
ver kan udbydes, som frivillige kan tilmelde 
sig?
Skal vi bruge Gillelejes fortid i 2. verdenskrig, 
som skjulested for danske jøder, mere? 
Lave en kulturskattejagt med jødestjerner? 
Bruge Gillelejes Museum og Fyrmuseet?
Kan vi samarbejde mere skoler, musiksko-
len og foreningerne imellem? Involvere 
forældre mere?
Skal vi lave en samarbejdsaftale med Gil-
leleje Tennisklub?
Kan vi sætte byorkesteret mere i spil fx med 
åbent hus for børnehaverne? Skal vi have 
mere sang?

Vidste du at …
Kedelrummet i Gilleleje husede udstillingen ’TANG – spiser man da’ i 2013? I 
Grenå Havn tilbyder Havets Hus og AlgeCenter Danmark elever at komme med 
bag kulisserne og få indblik i hvordan tang dyrkes og anvendes. Der er også ud-
givet undervisningsmaterialet ”Alger til Biogas” om, hvordan man kan bruge 
tang til at producere CO2-neutral energi.

Se mere her: 
http://www.havetshus.dk/forskning/algecenter_danmark/undervisning.aspx
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Et bud på oplagte, lokale samarbejdsparter er:
Danseskoler
Foreninger
Ungdomsskoler
Daginstitutioner
Ornitologer
Lokale kunstnere
Gilleleje Kirke
Idrætsforeninger
Erhvervsliv
Ildsjæle
Kulturinstitutioner
Bakkebo Plejehjem
Ellen Mariehjemmet
Bokseklub
Rideskole
Skydeklubben
Svømmehallen
Biblioteket
Havnen 

KONTAKTINfO
Gilbjergskolen
Tlf. 48 30 10 12
Skoleleder Mette Grønvaldt, mail: MGROE@gribskov.dk
FO-leder Tim Ruben Bruhn Nielsen, mail: TRBNI@gribskov.dk

Gilbjerg Børnehuse
Se direkte tlf.nr. til de mange afdelinger på www.gribskov.dk
Leder Ida Maria Høgild, mail: IMAHO@gribskov.dk

Dagplejen
Tlf. 72 49 60 21
Leder Christel Karaveli, mail: CJHPK@gribskov.dk

Gilleleje Byorkester
Gilbjergskolen
Gilbjergskolen FO
Kysthusene
Naturvejledere
Uddannelsesvejledere
Gilbjerg Børnehuse
Forældre
Idrætsklubber
Kulturskolen
Museum Nordsjælland
Gilleleje Museumsforening
Dramaterne
Kulturhavnen
Havnelauget
Fiskeriforeningen
Gilleleje Jazzklub
Folkedansforeningen
Remisen
Voksen Bioklub

Ungdomsskolen
Leder Mikael Lieberkind 

mail: MLIEB@gribskov.dk
Tlf: 72 49 99 99

http://www.gribskov-
ungdomsskole.dk
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Et lokalt trækplaster
Er Nordsjællands Veterantog.

Vores udfordring
Der er mange, der brænder for området, 
men vi arbejder ikke så meget sammen. De 
udsatte børn og unge styrkes ikke nok. Vi 
ved ikke, hvordan man får et samarbejde i 
stand med skolens lærere?

Vi kunne godt tænke os
At udnytte de potentialer, vi allerede har i 
Græsted mere, fx Veterantoget.

gRÆSted

“naturskønt områdE mEd 
drømmE for frEmtidEn”

Pop-op idéer
Skal vi lave en handlebane/multibane i 
Græsted Folkepark?
Kan Nordsjællands Veterantog bruges mere 
til læringsaktiviteter?
Kan vi skabe samarbejder med de lokale 
landbrug, fx ”Vestergård”?
Skal vi  bruge Græsted Frikirke til sang, 
musik og gospel for de unge?
Kan vi lave nogle nye aktiviteter for børn 
og unge sammen med Græsted biblioteket 
BLiK?
Kan vi undervise skolelever i fysik/kemi i 
Tandplejen ved at kigge på syrer, baser og 
røntgenstråling?
Hvordan bruger vi byfornyelsesprojektet og 
’Græsted den gode by’, når vi laver lærings-
aktiviteter?
Er der ’skjulte’ steder, vi kan anvende bedre? 
Hvad med Torvet foran kroen? Græsted 
Hegn? NAG?

Vidste du at …
Græsted i perioden 2014-2018 har gang i et byfornyelsesprojekt, der lægger 
op til forbedring af torvet ved kroen og Hovedgadens tomme butikker, samt 
fornyelse af Folkeparken? På Vesterbro i København har man inddraget børn i 
udviklingen af deres eget lokalområde. Børn satte kvarterets projekt på rim og 
vers, og der blev lavet teater med børn og unge om emner, der optog dem.
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Et bud på oplagte, lokale samarbejdsparter er:
Grafiker
Kommunen
BLiK
UU-vejledere
Frivillighedscenter
Esrum Kloster
Plejehjemmet
NAG
Gribskov Lokalarkiv
Kirken
”Græsted den gode by”
Rotary
Landbruget Vestergård
 

KONTAKTINfO
Gribskolen
Tlf. 48 39 15 15
Skoleleder Marianne Vedersø Schmidt, mail: MVSCH@gribskov.dk
FO-leder Søren Nielsen, mail: SOENI@gribskov.dk

Græsted Børnehuse
Tlf. 72 49 90 20 / 48 39 32 25
Leder Christel Karaveli, mail: CJHPK@gribskov.dk

LM’s Børnehus
Tlf. 48 39 25 20
Leder Birgitte Wibe Folkmann, mail: BWFOL@gribskov.dk

Gribskov Naturbørnehave
Tlf. 48 79 54 89
Leder Katarina Kjeldgaard, mail: KBKJE@gribskov.dk

Dagplejen
Tlf. 72 49 60 21
Leder Christel Karaveli, mail: CJHPK@gribskov.dk

Gribskolen
Gribskolen FO
Græsted Børnehuse
LM’s Børnehuse
Gribskov Naturbørnehave
Dagplejen
Tandplejen
Græsted Frikirke
Dyrelæge
Rideskole
Veteranjernbanecenter
Lokalhistorisk Forening
Idrætsforeninger
Idrætsfaciliteter

Ungdomsskolen
Leder Mikael Lieberkind 

mail: MLIEB@gribskov.dk
Tlf: 72 49 99 99

http://www.gribskov-
ungdomsskole.dk
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Et lokalt trækplaster
Er svømmehallen, det åbne bibliotek, Hel-
singehallerne, gågaden og meget andet.

Vores udfordringer
Der er mange, der brænder for området, 
men vi arbejder ikke så meget sammen. 
De udsatte børn og unge styrkes ikke nok. 
Vi har en skøn natur, men får ikke udnyttet 
den godt nok. Vores børn og unge møder 
ikke op til vores arrangementer; så hvordan 
får vi børn og unge til at møde op?

Vi kunne godt tænke os
Nogle aktiviteter og initiativer, der får børn/
unge til at møde op og blive i lokalområdet. 
Der kan gøres mere opmærksom på, hvilke 
tilbud der er til børn og unge.

HelSINge

“En dynamisk stationsby 
mEd mangE aktivitEtEr og 

EvEnts årEt rundt”
Pop-op idéer
Kan vi arbejde med ’Morgenfruer’, der giver 
støtte til familier, der har svært ved at få 
børnene i skole?
Kan vi bruge de lokale skoler mere uden for 
undervisningstiden, så de ikke står tomme 
hen?
Kan dagtilbud og plejehjem samarbejde 
om fx bagning, gymnastik eller historie-
fortælling?
Kan vi bruge Tempelgrunden ved Uddan-
nelsescenteret mere? Gymnasiet? Uhuset?
Skal vi lave en udendørs parkourbane på 
den gamle cirkusplads på Boagervej?
Kan vi gøre mere brug af bibliotekerne og 
deres tilbud? Lokalhistorisk arkiv?
Kan forsamlingshuse og den gamle svøm-
mehal sættes i spil?
Skal vi bygge ungdomsboliger, så vi kan hol-
de de unge i byen?
Skal vi lave en skatehal i den tomme hal på 
Møllestien?
Skal vi lave aktivitetsdage i hallerne?
Bygge naturlegepladser?

Vidste du at …
Elever fra Gribskov Gymnasium kører ud til lokale folkeskoler med ’Sprog-
patruljen’ og underviser elever i engelsk og tysk? På gymnasiet på CPH West i 
Ishøj inviteres lokale 8. klasses-elever på lignende vis ind for blandt andet at få 
ung-til-ung undervisning i fysik og trigonometri.

Læs mere om ung-til-ung undervisning på s. 60 her:
http://issuu.com/skolemagasin/docs/oktober2013
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Et bud på oplagte, lokale samarbejdsparter er:
Ældre
Kirken
Menighedsrådene
Tisvilde Bio
Lokalhistorisk Arkiv
Frivillige
Gymnasiet
Foreninger
Sprogpatruljen
Kommunen
Dramaterne
HUC
Produktionsskolen
Idrætsværksted
Ungdomshuset
Ungdomsrådet
Seniorer
 

KONTAKTINfO
Nordstjerneskolen
Tlf. 72 49 92 50
Konstitueret skoleleder Allan Carlsen, mail: ACARL@gribskov.dk
FO-leder Lene Forsberg, mail: LFORS@gribskov.dk

Gribskov Specialbørnehave
Tlf. 72 49 90 45
Leder Karina Madsen, mail: KMADS@gribskov.dk

Helsinge Børnehuse
Se direkte tlf.nr. til de mange afdelinger på www.gribskov.dk
Leder Lis Freisner, mail: LFREI@gribskov.dk

Dagplejen
Tlf. 72 49 60 21
Leder Christel Karaveli, mail: CJHPK@gribskov.dk

Private virksomheder
Nordstjerneskolen
Nordstjerneskolen FO
Gribskov Specialbørnehave
Helsinge Børnehuse
Dagplejen
Idrætsforeninger
SSP
SKP
Psykologer
Forældre
Det Sunde Selskab
PowerKids
Terapeuter
Instruktører i
yoga/dans/sang/teater
Børn

Ungdomsskolen
Leder Mikael Lieberkind 

mail: MLIEB@gribskov.dk
Tlf: 72 49 99 99

http://www.gribskov-
ungdomsskole.dk
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Lokale trækplastre
Er Arresø Sejlklub, Ramløse lystbådehavn 
og Ramløsehallen

Vores udfordring
Er, at vi har en skøn natur, men vi får ikke 
udnyttet den godt nok. Vi kan blive bedre til 
at koordinere.

Vi kunne godt tænke os
Samarbejder på tværs - fx skole, daginsti-
tution, Arresø Sejlklub og Nordsjællands 
Naturskole.

RamlØSe
“vi har mangE børn 

og ungE og En fantastisk 
natur mEd sø, skov og strand”

Pop-op idéer
Kan vi bruge den viden og de kompetencer 
skolepersonalet har, der ligger udover deres 
profession?
Skal vi følge op på Ramløses lokale Innova-
tionsdag i marts 2013? På dagen blev der 
foreslået et nyt Kreativitetshus, naturstier, 
fælles webportal som videns- og grejbank 
med info og arrangementer.
Skal vi bruge ældres ressourcer, fx lave en 
Bedsteforælder-ordning til syge børn?
Kan vi bruge Nordsjællands Naturskole no-
get mere? Arresø og Ramløse Havn?
Skal vi samarbejde mere på tværs af skoler, 
børnehaver og FO’er?
Skal vi arrangere Fællesspisning? Bygge en 
multibane?
Kan vi skabe nye aktiviteter på 5. juni mar-
kedet?

Vidste du at …
I 2009 havde Dansk Sejlunion succes med at tilbyde skoleklasser undervisning i 
forskellige sejldiscipliner i sommerferien. Gyldendals Bådlaug har fx samarbej-
det med en lokale skole om projektet ’Våd skoledag for seje drenge og piger’ med 
undervisning i windsurfing, kajak og optimistjoller.

Læs mere om initiativet fra Dansk Sejlunion her:
http://issuu.com/dansksejlunion/docs/sejler_4_2009/62
?e=5804050/5065034

“for mig Er Et pErfEkt 
læringsmiljø Et stEd, hvor 
vorEs børn og ungE mEnnEskEr 
kan oplEvE koblingEn mEllEm 
tEori og praksis. at skolErnE 
kan kommE på bEsøg og oplEvE, 
hvordan dEn virkEligE vErdEn 
Er indrEttEt.”
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Et bud på oplagte, lokale samarbejdsparter er:

KONTAKTINfO
Nordstjerneskolen afd. Ramløse
Tlf. 48 71 21 70
Afdelingsleder Karin Magnussen, mail: KMAGN@gribskov.dk

Ramløse Børnehus
Tlf. 72 49 92 00
Leder Jette Wrem, mail: JWREM@gribskov.dk

Dagplejen
Tlf. 72 49 60 21
Leder Christel Karaveli, mail: CJHPK@gribskov.dk

Ungdomsskolen
Husflidsforeningen
Rideklubben
RAFØ
Forsamlingshuset
Erhvervslivet/Småerhverv
Nordsjællands Naturskole
Ramløse Spejdere
Skolens personale
 

Ramløse Hallen
Nordstjerneskolen, afd. Ramløse
Nordstjerneskolen FO, afd. Ramløse
Ramløse Børnehus
Kirken
Møllen
Sejlklubben/kajakklubben
Skoven
Idrætsforeningen

Ungdomsskolen
Leder Mikael Lieberkind 

mail: MLIEB@gribskov.dk
Tlf: 72 49 99 99

http://www.gribskov-
ungdomsskole.dk
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Lokale trækplastre
Er naturen – vores strande samt Wieth 
Knudsen Observatoriet og Rabarbergården, 
som er en del af ’Haver til Maver’.

Vores udfordring
Vi har en skøn natur, men vi får ikke udnyttet 
den godt nok. Der er mange, der brænder 
for området, men vi arbejder ikke så meget 
sammen. De udsatte børn og unge styrkes 
ikke nok. Vi har et faldende børnetal.

SaNkt HeleNe
“bEfolkningEn Er aktiv og EngagErEt. 

hEr Er mangE forEningEr 
og rig mulighEd for at brugE skov og strand.”

Pop-op idéer
Kan vi gøre ’finde vej’ projektet mere syn-
ligt?
Kan vi lave mentorordning med virksom-
heder?
Kan vi bruge Skt. Helene Naturlegeplads no-
get mere?
Kan vi inddrage lokalsamfundet i skolernes 
sundhedsuge?
Skal vi udbygge skovens faciliteter relateret 
til bevægelse?
Kan vi koble fortællinger for børn og unge 
med naturoplevelser?
Skal vi lave street aktiviteter på Tisvilde 
strand parkeringsplads?
Kan vi udnytte Idrætsforeningens mange   
ildsjæle og store potentiale bedre?
Skal vi forbedre faciliteterne for friluftsliv på 
idrætspladserne i Tisvilde og Vejby?
Kan vi bruge kirken som fælles rum for alle 
børn, uden at man behøver at være tro-
ende?
Skal vi arrangere dyrskuer og dyrehold på fx 
Skt. Helene Centeret og Rabarbergården?

Vidste du at …
Wieth Knudsen Observatoriet i Tisvilde ofte har bedre vejrmæssige forhold for 
astronomiske observationer end mange andre steder i Danmark? På Tycho 
Brahe Planetariet har man udviklet ’Astronautprøver’ til både store og små 
folkeskoleelever. Prøverne kan danne basis for et tværfagligt forløb, idet der kan 
lægges vægt på fysiologi, sundhed, astronomi og fysik.

Læs mere om Tycho Brahe Planetariets ’Astronautprøver’ her:
http://www.planetariet.dk/node/1830

Vi kunne godt tænke os
Et kort, så man kan orientere sig i mulige 
samarbejder og aktiviteter og få overblik 
over mulighederne i kommunen?
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Et bud på oplagte, lokale samarbejdsparter er:

KONTAKTINfO
Sankt Helene Skole
Tlf. 48 70 63 24
Skoleleder Helle Postholm, mail: HMPOS@gribskov.dk
FO-leder Line Blume Kjøller, mail: LBKJO@gribskov.dk

Sandslottet
Tlf. 48 76 59 59
Leder Ann Niller Ketelsen, mail: ANKET@gribskov.dk

Børnehuset Bakketoppen
Tlf. 48 70 65 57
Leder Else Marie Holst, mail: EMHOL@gribskov.dk

Dagplejen
Tlf. 72 49 60 21
Leder Christel Karaveli, mail: CJHPK@gribskov.dk

Tisvilde/Vejby Lokalråd
TiFø
Sandslottet
Bakketoppen
Gribskov Ungdomsskole
Tisvilde Hegn Orienteringsklub
Mekaniker Lars
Trongården
Thomas Købmand
Rema
Østerbro Tømmerhandel
Biblioteket
 

Wieth Knudsen Observatoriet
Tisvilde Højskole
Idrætsforeningen
Kirkerne
Tisvilde Bio
Skt. Helene Skole
Rabarbergården
Køster og Co.
Musikskolen
Musik i Lejet
Kor

Ungdomsskolen
Leder Mikael Lieberkind 

mail: MLIEB@gribskov.dk
Tlf: 72 49 99 99

http://www.gribskov-
ungdomsskole.dk
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Jeg HaR eN Idé, 
Hvad Nu?
Nedenfor finder du en række forslag til, hvad du kan gøre, hvis du gerne vil være med til at 
udvikle børn og unges læring og trivsel i Gribskov.

BeSkRIv dIN Idé

lÆS meRe På gRIBSkov.dk/lÆRINg
På www.gribskov.dk/læring kan du læse 
mere om idéværkstedet og om arbejdet 
med læringsreformen. På hjemmesiden kan 
du løbende følge med i udviklings- og sam-
arbejdsprojekter. 

Har du allerede nu en idé til et samarbejds-
projekt, er du velkommen til at kontakte den 
lokale skole eller daginstitution. Hvis det er 
et projekt, som kommunen skal indover, kan 
du skrive til:
boern-unge@gribskov.dk 
og mærke mailen ’Idé til samarbejde´.

Følg løbende med på 
www.gribskov.dk/læring
Her vil kommunen løbende informere om 
nye idéer og tiltag mv

TIP!
Tjek Ministeriets 

inspirationskatalog
På www.uvm.dk eller dette 

link kan du downloade 
Undervisningsministeriets 

’Inspirationskatalog 
- fra skole til skole’

Inden du kontakter en mulig samarbejds-
partner, kan det være en god idé at skrive 
nogle ord om din idé. Det kan hjælpe til, at 
andre nemmere forstår din idé.

På næste side er en idéskabelon, 
som du kan bruge til at beskrive din 
idé. 
På www.gribskov.dk/læring kan du 
downloade idéskabelonen.

http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/Vindue?ReadForm&db=C1257258002FD751&iD=3EF1CA71D3F3312EC1257C3C0053D88D
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Folkeskolereformhjemmeside/140129%20Inspirationskatalog_fra%20skole%20til%20skole.ashx
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Folkeskolereformhjemmeside/140129%20Inspirationskatalog_fra%20skole%20til%20skole.ashx
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Folkeskolereformhjemmeside/140129%20Inspirationskatalog_fra%20skole%20til%20skole.ashx
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Folkeskolereformhjemmeside/140129%20Inspirationskatalog_fra%20skole%20til%20skole.ashx
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Folkeskolereformhjemmeside/140129%20Inspirationskatalog_fra%20skole%20til%20skole.ashx
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Folkeskolereformhjemmeside/140129%20Inspirationskatalog_fra%20skole%20til%20skole.ashx
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Folkeskolereformhjemmeside/140129%20Inspirationskatalog_fra%20skole%20til%20skole.ashx
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Folkeskolereformhjemmeside/140129%20Inspirationskatalog_fra%20skole%20til%20skole.ashx
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Folkeskolereformhjemmeside/140129%20Inspirationskatalog_fra%20skole%20til%20skole.ashx
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IdéSkaBeloN
Hvad er formålet:

BESKRIV IDÉEN:

Hvem er målgruppen:

Hvilke aktiviteter omfatter idéen:

Skal der bruges særlige redskaber eller rum:  

Hvad leder du/I efter 
hos en samarbejdspartner:

Har du/I ønsker 
til et bestemt tidsrum/periode:

Hvem er du/I 
(fx forening, mødregruppe, skole, virksomhed):

Konktaktperson - navn, tlf., e-mail:



I dette idékatalog finder du idéer til nye samarbejder for børn og unge i Gribskov. Idékataloget 
er resultatet af 200 menneskers idéer til, hvordan lokale samarbejder kan bidrage til at nå 
målet for Gribskov Kommunes læringsreform; At alle børn og unge trives bedre og lærer mere. 
Idéerne er grupperet i seks temaer: 1. Rytmik og Musik, 2. Bevægelse, Sund Mad og Natur, 3. 
Udsatte Børn, 4. De Allermindste Borgere, 5. Tweens og Teenagere og 6. Åbent tema. Desuden 
finder du et væld af spændende lokale potentialer, der zoomer ind på kommunens otte lokal-
områder. Kataloget indeholder tips og links, så du hurtigt kommer videre, hvis du har en idé.

“JEG ØNSKER, AT GRIBSKOVS BØRN OG UNGE 
ALTID OPLEVER, AT DER ER VOKSNE, SOM HAR 
TID TIL DEM. AT DE MØDER VOKSNE, SOM DE 
HAR TRYGHED TIL OG KAN SPØRGE OM HJÆLP. 
AT DE VOKSNE HAR TID TIL AT HJÆLPE DEM MED 
AT UDVIKLE SIG SOM MENNESKER OG UDVIKLE 
ALLE DE SKØRE OG fANTASTISKE IDEER DE 
MÅTTE fÅ, SÅ DE BLIVER KREATIVE, 
KLOGE VOKSNE NÅR DE VOKSER OP.”
Deltager på Idéværkstedet

Idéværkstedet og Idékataloget er lavet i samarbejde mellem Gribskov Kommune & 
FUTU innovations bureau. Se mere på www.FUTU.dk


