SKOLER GÅR NYE VEJE
108 af landets skoler og SFO’er deltager i nyt projekt, der
kombinerer leg og læring. Væk med skolebøger og frem
med konkurrencelyst, samarbejde og fairplay. Børnene er
ellevilde, og det samme er pædagoger og lærere.
Skolereform eller ej, så har 108 af landets skoler og SFO’er valgt at gå nye veje. De er hoppet
med på projekt Kreativ Skoledag, der på få år er vokset fra et lokalt fænomen til en
landsdækkende skoleturnering med individuelle skolestævner, regionsfinaler og landsfinale.
Turneringen løber over et halvt år, men selv om timerne på skoleskemaet for de fleste for er
fyldt rigeligt ud, så er Kreativ Skoledag turneringen altså gået hen og blevet vældig populær.
Tine Nielsen, der er lærer på Vejlebroskolen i Ishøj, er nu slet ikke så overrasket, for ifølge
hende er det både sjovt og lærerigt at være med:
“Konkurrencerne er rigtig gode og udfordrende. Børnene elsker det og alle kan
være med. Og så lærer de at samarbejde og dyste i god, kammeratlig ånd…”
I år deltager mere end 10.000 skolebørn, og de kan se frem til en noget anderledes skoledag,
når der i løbet af efteråret fløjtes op til de mange stævner. Her bliver skolebøger for en stund i
skoletasken, mens eleverne dyster om at blive Danmarks bedste til kreativ leg og fodbold-skak.

Kreativ X-faktor
Børnene bliver inddelt i hold og motiveres til at arbejde sammen, konkurrere og samtidig vise
respekt for kammeraterne, uanset om de vinder eller taber. Det kan ellers godt være svært, når
bølgerne går højt og kampen om finalepladserne nærmer sig. Også for de voksne, der hurtigt
bliver revet med af stemningen. Bare spørg Søren Sørensen, der er pædagog på Sølystskolen i
Silkeborg:
“Børnene går virkelig op i det, og det er vildt spændende at følge med i. Der er
masser af X-faktor på den kreative måde. Vi holder selvfølgelig lidt mere med
vores egne børn, og vi vil da også gerne vinde. Men i sidste ende handler det om,
at børnene har en sjov dag og får trænet deres sociale kompetencer.”
Kreativ Skoledag henvender sig til drenge og piger i 0-4 klasse, og der dystes i to discipliner:
kreativ LEGO leg og FlickBall fodbold-skak.

- herefter skal børnene så forsøge at kreere en matchende
LEGO figur, og det kan godt volde lidt besvær …
I kreativ LEGO leg starter holdene med at lave en tegning og farvelægge den, hvorefter de skal
forsøge at genskabe den i LEGO. At tegne og farvelægge kan de fleste håndtere, men at kreere
en matchende LEGO figur kan godt volde lidt besvær. Her gælder det nemlig om at sikre
overensstemmelse mellem tegning og figur, både hvad angår størrelsesforhold, form og
farvesammensætning.

- dem der er bedst til at bruge “bolden” er som regel også
dem, der kommer længst …
I FlickBall fodbold-skak spilles der fodbold med puljekampe, kvartfinaler, semifinaler og finaler.
Ganske som et EM eller et VM, men her er bolden bare flad som en loppe-bold og kampene
spilles med skaklignende brikker på en fodboldbane, der er placeret på et almindeligt bord. Her
gælder det for holdene om at udvise såvel taktisk flair som teknisk snilde, og dem der er bedst
til at bruge “bolden” er som regel også dem, der kommer længst.

Frisk pust i skoledagen
Der er overraskelser til alle deltagere og så selvfølgelig lidt mere til de bedste, men Kreativ
Skoledag er meget mere end bare konkurrence, goodies og præmier. Omdrejningspunktet er leg
og læring, og der lægges især vægt på samarbejde og fairplay, samt på at styrke børnenes finmotorik, koncentration, kreativitet og evne til at eksekvere.
For både børn, pædagoger og lærere er projektet et frisk pust i skoledagen, og baseret på
deltagernes tilbagemeldinger, så er der bestemt basis for flere friske pust …
Faktaboks: tilfredshedsmåling blandt deltagende lærere og pædagoger
• 100 % vurderer at børnene har haft en sjov & lærerig dag
• 100 % siger at FlickBall fodbold-skak er velegnet til deres skolebørn
• 90 % siger at kreativ LEGO leg er velegnet til deres skolebørn
• 90 % vil være med igen hvis de får muligheden
Se alle skolestævner og regionsfinaler og få mere at vide på: www.kreativskoledag.dk
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Kreativ Skoledag startede i 2013 som et frivilligt tiltag og er et non-profit skoleprojekt
Alle danske skolebørn i 0-4 klasse kan deltage
I 2015 deltager 108 skoler med mere end 10.000 børn
Skolestævner og regionsfinaler afholdes på skolerne. Finalen afvikles på LEGO World
Hvert stævne varer 2 timer, hvor der dystes i kreativ LEGO leg og FlickBall fodbold-skak
Initiativtager og projektleder: Tim Monrad Larsen
Samarbejdspartnere og sponsorer: FlickBall, LEGO, LEGOLAND samt Kids News
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Kreativ Skoledag: Tim Monrad larsen, tlf: 40 30 63 30, mail: turnering@kreativskoledag.dk
LEGO: Mette Klausen, tlf: 52 15 94 77, mail: mette.klausen@LEGO.com
FlickBall: Jørgen Rüdinger, tlf: 22 22 66 05, mail: jr@flickball.dk
Kids News: Jonas Stenbæk Christoffersen, tlf: 25 45 62 86, mail: joch@kidsnews.dk
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Billede: LEGO action
Billede: FlickBall Fodbold-skak
Billede: Klar til kickoff

