Fremtidens skole
Kære forældre til skolebørn i Høje-Taastrup Kommune
I de kommende skoleår skal jeres børn arbejde med innovative projekter.
Vi vil dyrke jeres børns nysgerrighed og skabertrang gennem projektbaserede forløb, der
styrker både faglige, kreative og sociale kompetencer.
Vi ønsker, at jeres børn kommer hjem glade, motiverede og med kæmpe lyst til at lære
mere. At de i projektforløbene arbejder med deres fag på nye motiverende måder, der giver
mening for dem, dér hvor de er.

Nye læringsformer skal klæde børnene på til et godt liv
Jeres børn skal have de allerbedste muligheder for kunne klare sig godt og trives i et samfund, der vil
se helt anderledes ud, stille andre krav og give helt andre muligheder, end samfundet i dag.
Derfor vil jeres barns skole i de næste tre år sammen med de øvrige skoler i kommunen udvikle nye
læringsformer og projektforløb med fokus på ’det 21. århundredes kompetencer’: Kreativitet, kritisk
tænkning, kommunikation og samarbejde - kombineret med et stærkt fagfagligt fokus.
Forskning og internationale tænketanke understreger, at skolebørn i dag skal opnå nye og alsidige
kompetencer for at kunne være en del af og bidrage til fremtidens samfund.
Det er de enkelte lærerteams, der med blik for klassens faglige mål og trivsel planlægger
projektforløbene. Hvert forløb er tværfagligt, og der vil være et skarpt fokus på faglige mål.
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Hvad kommer dit barn til at opleve i projektforløbene?
Alle skoler i kommunen arbejder med læring på nye måder, hvor der fokuseres på:
•

At få et endnu større udbytte af skolens fag

•

At eleverne undres, idéudvikler, opsøger ny viden, problemløser, reflekterer, skaber
og evaluerer

•

At kende sin omverden

•

At tro på sig selv og egne evner

•

At skabe højere elev-engagement og motivation

•

At understøtte elevernes naturlige nysgerrighed og skabertrang.

Dit barn kommer til at:
•

Finde løsninger på virkelige problemer

•

Samarbejde med firmaer, foreninger

I kommer til at:
•

nysgerrige børn, der kan lide at lære

eller andre i lokalsamfundet
•

Få endnu mere motiverede og

•

Få nye metoder til at løse problemer

Opleve præsentationer af jeres børns
projekter og opfindelser

og få ideer.

•

Kunne bidrage med jeres eget fag og
faglighed.

Hvordan kan I være med?
Evnen til at blive klogere på, hvem vi er, hvad der er
værdifuldt for os, hvad vi kan vide, og hvordan vi kan
handle i livet, er måske noget af det vigtigste, vi kan
give børn med på deres vej i livet.
I kan gøre en forskel:
Understøt jeres børns nysgerrighed

Fortæl dit barns lærer:

ved at:

•

Hvis du arbejder et sted eller er aktiv i

•

Være nysgerrig sammen med børnene.

en forening, hvor I ville kunne få gavn

•

Spørge og undersøge frem for at svare.

af elevernes innovative ideer og

•

Hjælpe børnene til at finde deres egne
svar.

løsninger.
•

Har materiale tilovers, som eleverne
kan bruge til at være kreative og skabe
ideer.

Læs mere om fremtidens skole: www.htk.dk/21
Se små film nogle af skolernes projekter her.
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