
Sved på panden, og pensel i hånden 

Af: Klara Poder og Ida Damm Sørensen 

Luften fyldes af hvirvlende savsmuld. Det er en spændende dag på Trekronerskolen. En udvalgt gruppe elever fra 8. 

årgang har fået tilbuddet at deltage i et lærerigt projektarbejde, sammen med Organisationen ’Skøn Skole.’ Skøn Skole 

er eksperter i kreativt designarbejde, og har mange års erfaring på bagen. Organisationens formand, Anne Hoppman, 

har i junivarmens sidste uger, arbejdet tæt sammen med Trekronerskolens elever. Den udvalgte gruppe skal nu slide 

og slæbe for at skabe et unikt læringsmiljø, der passer lige til dem.  

Det gamle gruppelokale har stået forfaldent hen alt for længe. De gamle møbler og den smadrede sofa, har i langt tid 

skabt et uroligt arbejdsmiljø, men det er slut nu. Takket være Skøn skole, og Skøn skoles mange sponsorer, vil 

Trekronerskolens 8. årgang igen fået et 

flot grupperum.   

 

Projektet startede med en stor 

”brainstorm.” Eleverne blev sat i 

tænkebokse, og ideerne blev kastet på 

bordet. Det var et intenst tænkeprojekt, 

og elevernes idearbejde fik luften i 

klasseværelset til at knage.  

Den næste dag, kom virkeligheden på 

dagsordenen. Seriøse spørgsmål blev 

stillet, og det var tid til budgetlægning. 

Priserne skulle udregnes, før at 

redskaberne kunne indkøbes. 

 

Da eleverne mødte ind næste mandag, begyndte arbejdet for alvor. Dagen skulle bruges på indkøb, og malerarbejdet 

skulle påbegyndes. Eleverne blev inddelt i forskellige arbejdsgrupper, og deres arbejdsopgaver blev fordelt. Én 

arbejdsgruppe stod for indkøbet i Silvan. Silvan har været en enorm hjælp under projektet, de er nemlig en af Skøn 

Skoles sponsorer.  

 

En anden indkøbsgruppe tog over i Stof og stil. Meget af grupperummets indretning, består af afslappende 

hyggeelementer som bl.a. puder, og siden projektet handler om at udfolde sig kreativt, syes puderne selv.  

Tirsdag var især en særlig dag. Lugten fra de åbne malerbøtter, blandes med følelsen af interesse og nervøsitet. 

Tirsdag var dagen at arbejdet begyndte. Møbler skulle bygges, vægge skulle males og puder skulle syes. IT firmaet 

IST, som også sponsorerer vores projekt, havde nogen medarbejdere ude og hjælpe til. Selveste direktøren fra IST, 

Anne Frederiksen, hjalp bl.a. gruppen der syede puder, og nogen andre fra IST hjalp til med meget af det andet 

hånsværksarbejde. Det var virkelig værdifuldt, at få den hjælp udefra! 

 

Alle løb rundt for at hjælpe til hvor de kunne. Tidligere dages diskussioner 

blev glemt, og fællesskabet blev styrket. Alle gav hinanden en hånd, for der 

var en tidsramme der skulle nås. Kun to dage var sat af til byggeriet, og der 

var derfor pres på. Midt i arbejdet blev der holdt en pause, og duften af 

nybagt kage fyldte lokalet. Pludselig samledes alle om bordet, og folk satte 

sig sammen og hyggede. De sørgede for at alle fik et stykke, for alle havde 

arbejdet hårdt. Efter kagepausen begyndte arbejdet igen, det fortsatte med 

et smil, og med fyldte maver. En pensel blev samlet op, en highfive blev 

givet og en joke blev sagt. Resten af dagen foregik på højtryk, så eleverne kunne nå deres deadline. Næste dag foregik 

ligeså. Alle arbejdede fortsat hårdt og koncentreret. Tv2 Lorry, og Roskilde dagblad kom ud og dækkede arbejdet. Det 

var en sjov og lærerig dag, og alle glædede sig til torsdagens Fernisering.  


