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Når vi arbejder i Bikuben, på yngste og mellemtrinnet, som vi gør, er det fordi vi vil noget med de unge 
mennesker på ældste trin. Vi ønsker, at de både er forundrings- og forandringsparate samt handler 
medansvarligt i deres eget liv og de fællesskaber, de er med i – både de nære fællesskaber og de lokale, 
nationale og globale. Vi skal passe på hinanden og vores jordklode. Vi fastholder og bygger videre på 
kerneværdien af Bifrost-DNA’et, dvs. høj faglighed og projektformen, der er udviklet gennem hele 
skolens historie. Det er en hjørnesten i arbejdet. 

Vi har derfor fokus på 
 
   * medborgerskab og bæredygtighed, deltage i/skabe sociale events, dvs. være  
   kulturskabere 
 
   * projektarbejdet, musiske udtryk, formidling og debat anvendes som afsæt til tiltag  
   uden for Bifrost, dvs. deltage i demokratisk debat og være kulturskabere 
 
   *evnen til at bidrage til fællesskaber med initiativ, god stemning og handling 
 
   * selvevaluering og ressourceprofil 
 
   * brobygning til ungdomsuddannelser 
 
   * samarbejde med virksomheder, der har fokus på innovation og bæredygtighed  

*studieture i ind- og udland 

 

Nedenfor bliver disse områder uddybet.  

 

 

Medborgerskab og bæredygtighed 
 
 At være et kloge og handledygtige mennesker,  
der bidrager til det bedst mulige liv og fælleskaber  
- med ansvar for naturens og kulturens sammenhænge  
både nu og i fremtiden.  
  

Evnen til at skabe relationer og bidrage til fælles- 
skabet kræver robusthed, mod og tryghed. Det er nødvendigt at kende hinanden rigtig godt, når 
man vil skabe noget sammen med andre. 

Vi vil styrke  

ældste trin  

med nye tiltag 
 

Rev. 23.4.2014 
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Cykle langt 

 

En social tur - overnatning i Stalden på Ørre Hede  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbejdsøvelser 

 

 

 

 

 

Bygge rede 
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Bålhygge og leg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Lave mad 

 

 

Uventet besøg 

 
 

Lysopgang på Heden kl. 05.50
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Melodi grandprix film  

  – et eksempel på at skabe fællesskab på tværs af institutioner 
og aldre samt at arbejde innovativt og bidrage til festen i byen 
 
Herning kommune kontaktede os, om vi ville lave en film til det 
nationale melodi  grandprix, der blev afholdt i Herning. 

Det blev besluttet, at filmen skulle symbolisere sammenhold, 
fællesskab og glæde i generationerne, som også kan opleves i 
Melodi Grand Prix.  

Med dette projekt har de unge mennesker i 9. klasse oplevet, 
hvad det vil sige at arbejde innovativt. Som iværksættere i det 
’rigtige’ samfund har de oplevet forhindringer og frustrationer, 
som vi har håndteret for at gennemføre og nå deres mål. De har 
selv kontaktet børnehaver, plejehjem og virksomheder, skabt 
koreograf til  danse og instrueret børn og voksne fra de 
kontaktede steder, filmet og klippet.  
 
De ville gerne bidrage til at markere, at Herning er grand prix-by 
og dermed være en  del af bysamfundet. Og de håber, at filmen 
bringer latter og glæde i såvel børnehaver som plejehjem, skoler 
som arbejdspladser, blandt venner og familier.  
 
Filmen kan findes på Youtube, søg på dmgp Bifrost. 
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"Projektet gav meget mening for os, fordi det giver mening for andre, til 
forskel fra andre gange, hvor det er mere for os selv og selve processen - her 
var produktet vigtigt" – hovedkonklusion fra ældste trin. 

Processen omkring Code of Care tog afsæt i de fælles temadage omkring 
stole-udsmykning sammen  med ældste 1 og mellemtrin – et symbol på, at 
mennesker er unikke. Der skal være en stol til alle. 

Arbejdet har givet mulighed for at de unge mennesker kunne få indblik i og 
afprøve innovative arbejdsprocesser. Ældste 2 havde ansvar for hver deres 
gruppe yngre børn og var projektledere på arbejdet omkring og budskabet 
med stolen. 

Det hele blev afrundet med en fernisering på skolen, hvor de enkelte stole og  
budskaber omkring social ansvarlighed blev præsenteret i form af bl.a. haiku-
digte.  
 
 En dag i september drog ældste 2 til Holstebro og deltog i happening i 
forbindelse med CSR prisoverrækkelsen. Hovedtaleren var FNs 
forhenværende generalsekretær og nobelprismodtager, Kofi Annan 

De præsenterede på flotteste vis stolenes budskab og indtog såvel scene som 
det  offentlige rum med deres tanker. De viste, at de mestrer at deltage i en 
social event med masser af ansvarlighed og gå-på- mod.   

  

Emnet ’Code of Care Chair”  

- et eksempel på at være en del af forpligtende fællesskab  
både på Bifrost og på et samfundsmæssigt plan 

Code of Care er en nonprofit organisation, som har til formål at få 
flere virksomheder til at tage socialt ansvar. De arbejder for at skabe 
såvel menneskelig som finansiel balance i virksomheder.  
Code of Care indgår i tænketanke og forums for at igangsætte nye 
tiltag for at give mennesker med begrænsede ressourcer mulighed for 
at bidrage til fællesskabet. Herved opnås en bevægelse væk fra 
forsorg hen imod omsorg og får fokus på at velfærd og velstand 
hænger sammen. 

Formålet med at involvere os i og bidrage til ”Code of Care Chair” 
handler om respekt for hinanden, og om at vi alle er en del af 
fællesskaber. I klassen. På trinnet. På Bifrost. I idrætsklubben, 
teatertruppen, koret osv. På arbejdspladsen. I Herning. I Danmark. 
Osv. Menneskelig bæredygtighed kommer ikke af sig selv.  
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Anna-Amalies te-selskab for udveksling af idéer og nyskabelser 

Her er et eksempel på involvering og bidrag til et offentligt møde om ensomme unge,  
og hvad der kan gøres for at styrke unges trivsel og udvikling i Herning  
   
  “Social ansvarlighed” er en vinkel på at tænke og handle bæredygtigt. Gitte Hornshøj og 
Lene Rikke Bresson er to Anna-Amalier, som af Regionen er udpeget til at sætte fokus på 
væsentlige forhold i udviklingen i vores område.  De vil sætte fokus på ”Ensomme unge – den 
tabte generation”. I den forbindelse var vi inviteret til at repræsentere grundskolerne i et 
stort fællesmøde med organisationer, som arbejder med unge og har gjort særlige tiltag for 
at skabe det bedste mulige liv for unge mennesker – også når de har det svært. Vi var så 
heldige, at vores 9. klasse fik lov til at deltage i dette indledende (voksen-)møde. 
 
På skolen havde vi forberedt os til mødet, hvor de unge bidrog med stor indlevelse og gode 
velargumenterende forslag. De ønsker fx et værested for alle 12-16 årige. De undrer sig over, 
at organisationerne ikke kender mere til hinanden og har en fælles portal.  
Og så er der en appel til forældre om at hjælpe deres små børn med at lave legeaftaler, finde 
på lege, at få hjælp ind i fritidsinteresser, hvor man også øver sig i at være sammen med 
andre. Dertil kommer vigtigheden af at have en fortrolig voksenven, som ikke er ens 
forældre. At det afgørende for trivsel er at kunne tage initiativ og skabe/være i relationer. 

AOH.dk Af Ole Skydt   
 

Ansvar for de unges ensomhed 

Kvinder sætter fokus på unge og ensomhed ved et temamøde, som skal samle foreninger og 
organisationer  

Foredragsholder Gitte Hornshøj og forfatter Lene Rikke Bresson fra Herning, samt 22 andre 
kvinder fra hele Region Midtjylland, vil igen invitere på te for at sparke gang i debatten om vigtige 
samfundsemner… 

Ansvar på menuen 

Kvinderne vil sætte vigtige samfundsspørgsmål til debat, og derfor inviterer de borgere og 
virksomheder til teselskab med samfundsansvar på menuen.  

I løbet af sommeren og efteråret har de 24 Anna Amaliaer planlagt at invitere interesserede 
borgere og virksomheder til teselskaber for at tale om samfundsansvar, medborgerskab og sociale 
kompetencer, om netværk og om at indfri det potentiale, som vi hver  især har. 

Unges ensomhed 

Tirsdag 27. august lægger Mediehuset på Herning Folkeblad således lokaler til et møde om unge 
og ensomhed, og hvordan de kan hjælpes. 

Mødet bliver ikke offentligt. Derimod indbydes foreninger og andre som eksempelvis Børns 
Voksenvenner og Ventilen. 

- Vi vil på mødet gerne afdække unges ensomhed. Derefter vil vi så spille ud med nye tanker. Når 
vi har fodfæste, vil vi sætte skibe i søen, siger Gitte Hornshøj, der er arrangør sammen med Lene 
Bresson. 

Ud i det virkelige liv 

Ifølge Gitte Hornshøj skal der fokus på området. 

- Vi vil gerne finde ud af, om de unge husker at være ude i det virkelige liv og snakker med andre. 
Det dannede menneske bliver man af at møde andre mennesker og spejle sig op mod dem. Det 
bliver man ikke af at blive i et lukket forum på et socialt medie, hvor man har mange venner, siger 
Gitte Hornshøj. 

mailto:ols@herningfolkeblad.dk
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Studietur til Berlin/Rostock 

 På denne studietur har vi fokus på den kultur-politisk-historisk vinkel og dertil kommer 

det  sociale aspekt. Socialt både i forhold til egne kammerater og tyske. Herunder også at 

lære fremmede mennesker at kende og anvende et fremmedsprog for at klare sig. 

 

 

Studietur til Berlin og Rostock v. Olivia og Asta – Nyhedsbrev oktober 2012 

Efter næsten en hel dag i tog, var vi på sightseeing rundt i byen med børnene fra vores ”venneskole” i 
Rostock. Dagen efter skulle vi tidligt op og med ud på deres skole, hvor vi lærte noget om det tyske 
skolesystem, og hvordan det er at gå i tysk skole. På skolen hørte vi også et oplæg fra en af lærerne 
om, hvordan det var at leve i det tidligere DDR. Efter skoledagen i Rostock tog vi toget videre til Berlin. 
Onsdag tog vi til Hackescher Markt, efterfulgt af det jødiske museum og denk mal. Museet og denk 
mal var meget   

 

 

 

 

 

 

  

rørende, og vi fik virkelig en fornemmelse af, hvor hårdt et liv jøderne har haft, især under 2.   
verdenskrig. Da det var ved at blive aften, gik vi mod Potzdamer platz, hvor vi spiste aftensmad, så 
 Sonycenteret og var i biografen (heldigvis var filmen på engelsk). Den næste dag kørte vi ud til East 
Side Gallery, hvor folk havde tegnet på det største bevarede stykke at muren. Efter det tog vi ind til 
Checkpoint Charlie og museet der. Museet handlede om alle dem, der havde prøvet at flygte over 
Berlinmuren. Da vi var færdige, fik vi tid til at shoppe, inden den sidste aftensmad på studieturen. 
Fredag gik vores tog klokken halv tolv, så vi havde tid til at se Reichstag. Vi tog elevatoren op på taget, 
og man kunne se ud over hele byen. Der var solskin, og solen var ved at stå op, så Berlin viste sig fra 
sin smukkeste side.   

    Vi havde en rigtig god og hyggelig studietur, og også meget lærerig.   
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Emnet ”Der bli’r et yndigt land”  
Et emne med fokus på bæredygtighed og innovation 

 

    Fremstille bæredygtige prototyper af genbrugsmaterialer 
   
       Studietur til København –inspiration ind i emnet 
     - Diffus Design, en iværkstætter -virksomhed med inddragelse af solceller i nye  
    sammenhænge 
 
  - Et liv som primitivist, at leve opfindsomt med konsekvent afsæt i genbrug 
 
  - Christiania, en bevidst og alternativ måde at indrette sig og leve på 
 
    -AFUK, Akademiet for utæmmet kreativitet. Det er et kreativt miljø bestående af        
       AFUK Daghøjskolen, AFUK Produktionsskolen samt forskellige foreninger.  
    Et sted, hvor unge kan få hjælp til at komme i gang med en ungdoms-  
     uddannelse. Et sted, hvor voksne kan få hjælp til at blive parate til  
    arbejdsmarkedet. Et sted, hvor alle om eftermiddagen og aftenen kan være  
     med i mangfoldige aktiviteter. 
 
    -”KLIP”, teaterstykke på bådteatret - Behøver vi fortsat at begræde, at vi lever i en 
    fragmenteret og post-strukturalistisk tid, hvor informationer og indtryk flyder  
     i en tæt strøm, og hvor der ikke findes én – men mange – sandheder og  
     mange fortællinger? 
 
   -Ørestadskolen, en profil-folkeskole med fokus på virtuelle og æstetiske  
     læreprocesser 
 
  -Intelligent og eksperimenterende arkitektur i Ørestaden: 8-tallet, VM-bjerget,  
    Tietgenkollegiet, Ferring International Center m.fl. Især fokus på bygninger  
    skabt af BIG og Bjarke Ingels, der fokuserer på at skabe balance mellem  
     sociale, økonomiske og økologiske resultater.   
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Projektarbejdet – en grundpille på Bifrost, fra 0. til 9. klasse – og hele året 

 I det gode arbejde er der en sammenhæng mellem det, hovedet tænker og det, 

hånden gør. Barnet involveres i alle arbejdsforløbets faser, fra idé til beslutning, 

planlægning, udførelse, formidling og værdsættelse. 

Skridt for skridt fra aller første skoledag på Børneskolen Bifrost skabes en helhedslinje 

og forståelse af, hvad der kendetegner et godt arbejdsforløb: Idé, beslutning, 

planlægning, handling, formidling og værdsættelse/evaluering. 

Viden skal have både en almen og alsidig karakter. Det er ikke nok, at man ved noget, og det er heller 
ikke nok, at man føler noget. Undervisningen skal fortsat gøres til et indre forhold, hvor spørgsmål 
formuleres af den enkelte på en personlig og nuanceret måde. Det forudsætter en følende fornuft samt 
en erfaring og indsigt i forskellige arbejdsmetoder, kundskabsteknikker og et nuanceret og levende sprog 
– som yngste- og mellemtrinstiden har givet de ældste børn baggrund for.  
 
Oplevelse, inspiration og undervisningens indhold er fortsat grundlag for spørgsmål, som nu tager form 
af egentlige problemformuleringer, der vedrører eksistentielle forhold: natur, kultur, samfund, det 
personlige felt.  
 
For at højne indsigten i projektarbejdet skal en skriftlig rapport opfylde bestemte fastlagte kriterier, og et 

tilhørende musisk udtryk vise en personlig indsigt og evne til at forme og videregive et budskab. 

Problemfelt, undersøgelse, vurdering og perspektivering skal formidles til kammeraterne. Herefter skal 

der lægges op til debat, så viden og værdier/holdninger diskuteres fra forskellige vinkler. 

 

”Af Jord er vi kommet”– Emnet på ældste trin 
Herningånden handler om virketrang og pionerånd. At få idéer og føre dem ud i livet. Her midt på heden er 
Herning vokset til en by, der er kendt i det ganske land – og udland. Det har krævet vilje og hårdt arbejde at 
omskabe hedens hårde jorde til en by og et levested. 

Emnet blev indledt med 

Dialoguddrag: 

Dyrker vi natur for at bevare kultur – og omvendt? 

Mennesket tilpasser sig naturen eller tilpasser naturen sig 
mennesket? Er mennesket i sig selv en katastrofe for naturen? 
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Vi må skabe en anden mentalitet. Det kræver indsigt og viden at ændre den udvikling. 

 

Vil løsninger, for at bevare naturen, kræve et 
afkald på vores forbrugskultur og luksuriøse 
livsstil? 

Er løsningerne på problemet, at vi skal tage indblik 
i naturens design, og kan vi danne vores luksus 
100% biologisk? 

 

Fælles problemformulering Æ1: 
Istiderne har ændret på landskabet, som har haft 
indflydelse på, hvordan den ”unaturlige natur” ser ud i dag. Gennem lang tid har mennesket ændret 
naturens gang og ødelagt jorden. Derfor forsøger mange at gøre en forskel for at genopbygge ”det tabte 
land”. 

Altid har vi søgt efter bedre levevilkår, deriblandt kartoffeltyskerne, som kom til heden omkring 1800-tallet, 
hvor det meste af verden var i gang med at blive koloniseret. Hvert samfund har forskellige vækstvilkår, og 
derfor findes der klasseforskelle. 

Hvilken indflydelse har kolonisering haft? 

Hvilke konsekvenser har klasseforskelle? 

 
Fælles problemformulering Æ2: 
Vi stammer alle fra naturen, men vi har ændret og formet på den efter vores behov. Det har fået store 
konsekvenser. 

Mennesket har en trang til at bestemme, hvilket ud over 
miljøproblemer kommer til udtryk i samfundsmæssige 
uligheder. 

Vi har altid haft en evne til at tilpasse os og finde på 
løsninger, og det vil der være behov for i fremtiden. 

”Vi vil alle gerne tilbage til naturen, bare ikke til fods” 

Hvordan vil vi være mennesker? 

Hvordan udvikler vi os uden at gøre skade? 

 

 

Individuelle temavalg efterfølgende: 

Udkants-Danmark, Menneskets evolution, Naturens design, Migration, Regnskoven, Teknologiens 

løsninger, Genmanipulation, Naturkatastrofer, Menneskets evolution m.m.  

 

Alle begrunder, hvorfor deres tema er relevant i forhold til den fælles problemformulering.  
Herefter formuleres en individuel problemformulering. 
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Eksempel, individuelt tema: Udkants-Danmark 

Individuel problemformulering: 

Den rådne banan, Lars tyndskids mark, taberland, knoldesparker city, bøhlandet også bedre kendt som 
udkants-Danmark. Engang var befolkning spredt jævnt ud over landet, men flere mennesker søger mod 
byerne, hvor der er bredere udvalg af uddannelser, arbejdspladser, oplevelser og fritidsaktiviteter. Det 
betyder, at der kommer masser af liv i byerne, men at udviklingen går i stå de steder, hvor der bliver 
affolket.  

-Hvad skal vi gøre for ændre på den ulige befolkningsfordeling? Og hvad sker der, hvis vi ikke gør noget? 

-Hvilke konsekvenser har urbaniseringen national og internationalt? 

-Hvem udvikler udkants-Danmark, og hvad bliver der gjort politisk? 

 
Rapporten – en tværfaglig undersøgelse 

    1. Problemformulering  

1.1  Provokation/konfrontation  

1.2  Inspiration  

1.3  Fælles problemformulering  

2. Præcisering af problemformulering  

2.1 Begrundelse for temavalg  

2.2 Individuel problemformulering  

3. Data  (Den tværfaglige undersøgelse, jf. metoder fra værkstederne) 

   3.1  ???  

3.2  ???  

3.3   ???  

3.?  ???  

4. Vurdering og konklusion  

4.1 Vurdering  

4.2 Konklusion  

5. Diskussion  

Musisk udtryk                     

- Idé og budskab   

- Musisk sprog  

  Litteraturliste  

Bilag  
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Musisk udtryk – en film 

                

 

Efter fremlæggelsen for kammeraterne på trinnet lægger man op til debat. Personen, der har fremlagt 
formulerer relevante spørgsmål og viser, at vedkommende kan være ordstyrer og afrunde en debat. 

Eksempel på diskussions-spørgsmål 

• Hvad kan vi gøre for at ”redde” Udkants-Danmark, og skal vi gøre noget? 

• Tror I, Herning er Udkants-Danmark om 25 år? 

 

Værdsættelse og evaluering 
Herefter kommer tilhørerne og vejlederne med kommentarer, vurderinger og evalueringer af præstationen 
og resultatet.  

Næste fase handler om, at både elev og vejleder skriver evaluering ud fra givne vinkler om 

- Arbejdsprocessen 
- Det faglige indhold i undersøgelsen 
- Resultatet, rapport og musisk udtryk 
- Fremlæggelsen 

Og de mødes og præsenterer deres synspunkt og forslag til, hvad der skal fastholdes,og hvad der skal 
videreudvikles. 

 

Ture og udflugter giver børnene oplevelser i forhold til arbejdet. Det betyder meget for det enkelte barns 
involvering og mulighed for at skabe forståelse og mening. Samtidig har det en helt særlig værdi for 
fællesskabet, at man gør noget sammen. Vi har prioriteret at anvende ekstra ressourcer for at give børnene 
disse oplevelser både for hele skolen samlet og på de forskellige trin. 

Selv om emnet er det samme for hele skolen, er vinkling og fordybelse forskelligt fra trin til trin afhængig af 
børnenes modenhed. 
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Ny erfaring – ny indsigt – vi bygger bro til fremtiden 

På samme vis som børnene på skolen sætter sig mål, udfører deres planer og værdsætter/evaluerer dem, 
gør de voksne det. På Bifrost gælder læringssynet for alle. Vi videreudvikler og er i proces, får ny erfaringer 
og ny indsigt, der igen resulterer i nye tiltag …. 

     
 

 

Borgmester Lars Krarup holdt tale ved Bifrosts 25 års jubilæum,  
fredag den 7. september 2012: 

”Kære børn, kære lærere, kære forældre, 
 - tak for invitationen til at være med til at fejre jeres 25 års jubilæum her på Bifrost.  

Vores slogan her i Herning er jo, at ”her er alle muligheder åbne.”  Umiddelbart tænker jeg, at 
det slogan, det kunne I såmænd også sagtens bruge her på Bifrost.  I 25 år har I kaldt Bifrost for 
mulighedernes skole. I er gået helt nye veje med undervisningen.  Og gjort det så godt, at jeres 
skole er blevet kendt langt uden for Hernings grænser.  
Det har I grund til at være stolte af. Ikke mindst i dag. Og det har jeg, som borgmester, grund til 
at være stolt af.  

Bifrost er et af de fine eksempler på, at vi her i Herning ikke er bange for at tænke anderledes, 
stort og visionært.  
Vi er som bekendt i en del af landet, hvor vi ikke rigtig får noget foræret. Det, der lykkes for os, 
lykkes, fordi vi står sammen, tager fat og tror på det, vi gør. Arbejder hårdt.  

I har her på Bifrost vist, hvor langt man kan komme med engagement, visioner og en ustoppelig 
tro på, at tingene vil lykkes, hvis man tror nok på dem. I har skabt en skole, som I tror 100 
procent på. Med nogle værdier, som er jeres, og som er meget stærke.  

Nogle af nøgleordene her på Bifrost er fantasi, nysgerrighed og medansvar. Børnene skal lære at 
tro på sig selv, og at turde se tingene fra andre og nye sider. Det er gode og vigtige værdier at 
tage med ud i et samfund, som i fremtiden vil stille endnu større krav til vores børn. Og allerede i 
dag taler vi jo om, hvor vigtigt det er at kunne tænke ”ud af boksen”, når udfordringerne skal 
løses ude på arbejdsmarkedet og i det danske samfund i det hele taget.  

  Jeg er sikker på, at Bifrost klæder eleverne rigtig godt på til præcis den opgave… ” 

Se artiklen på 

hjemmesiden. 

Vælg fanen til 

venstre ’Artikler’, 

fra Frie 

Grundskolers 

Blad, august 2013 
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Marco Evaristti  
Formålet med emnet er at styrke forståelsen af, at kunst er kommunikation og skaber et billede af 
virkeligheden, som vi kan tage stilling til. 

 
Provokationen denne gang var en udstilling på Trapholt. Marco Evaristti gør stærke indtryk,  når han 
forholder sig samfundskritisk til menneskerettigheder, religion, uligheder og vores måde at behandle 
naturen på. 
 
Uddrag fra efterfølgende dialog: 
Jacob: Jeg følte mig provokeret af, at Rolexgate var lavet af jødiske guldtænder. Det var klamt. Det virker 
grotesk, at man smelter andres tænder om til et kunstværk. 
 
Emma: Det var et minde, tænderne skal ikke bruges til noget længere, det er ikke ham, der har taget det fra 
jøderne, men han bruger dem til noget, der giver mening. Der er sket nogle forfærdelige ting med jøderne, 
at han smelter dem om skaber et minde om noget forfærdeligt, som vi aldrig må glemme. Det er smukt. 
 
Victor: Han har selv jødiske aner, og han egen bedstemors tand er en de af skulpturen.  

 

 

 

 

 

 

 

Maria: Han havde blandet flere trosretninger i en krop. 
De har forskellige baggrund, men er stadig mennesker. 

Olivia: Når vi dør, bliver vi bare til en skal uden 
personlighed  
og sjæl, vi bliver alle til det samme. 

Asbjørn: Buddha satte sig under træet for at finde svar. 
Han har placeret stolene for at skabe mulighed for 
sameksistens.  Der er konflikter på grund af tro.  
 

Problemformulering: 

There is a crack in everything  - 
that’s how the light gets in 

Marco Evaristti gør stærke indtryk, når han forholder sig  
samfundskritisk til menneskerettigheder, religion, 
uligheder og vores måde at behandle naturen på. 

 Hvordan provokerer man sine meninger ud, og 
hvilke konsekvenser kan det have?   
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 Hvilke uligheder er der omkring menneskerettigheder?  

  Hvordan påvirker moral menneskets handling? 

 Hvad gør os til mennesker? 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Manipulation 

Ar på sjælen 

Samfundsdebattør 

To be HUMAN or not 

Det kolde menneske 

Psykologi 

Hvordan hjælper man nogen, som ikke vil hjælpes? 

Kultursammenstød 

Kunsten at skille sig ud 
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Livø – et fyrtårn i fællesskabet på kryds og tværs af alder 

En studietur, der er en del af helhedslinjen fra yngste til ældste trin. 
Og en tradition på tværs af Bifrost-generationer. 

Vi vælger hvert år at tage 3 dage til Livø med alle børn og voksne.  Turen er en vigtig del af vores 
fællesskab og styrkelse af samme. Endvidere er turen fyldt med stærke traditioner, som alle ser frem 
til. Det være sig smuglerløb, strandture, 9.kl. fodboldkamp mod de voksne, mandetur gennem ”det 
Lumske krat” for kommende 3.klasses drenge og Dos historiefortælling for de yngste og meget mere. 

 Turen er rammet ind i et fælles fagligt emne, som allerede starter 2-3 dage før på skolen, og 
udmunder i et løb eller aktiviteter på øen. 

Turen til Livø giver: 

1. Fællesskab mellem børnene på tværs af alder 
2. Mulighed for at ude-undervisning og naturoplevelser 
3. Fælles emne og temaer 
4. Børn og voksne får mulighed for at opleve/opdage hinanden i en anden sammenhæng og 

andre rammer. 
5. Praktisk arbejdsfællesskab (madlavning, rengøring)  
6. Selvstændighed når børnene skal klare sig tre dage hjemmefra. 
7. Styrker fællesskabet i klasser og på trin 
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Åben Skole – Bevidsthed om, hvad skolegangen handler om og evnen til at udtrykke det. 

Den første torsdag i november er der Åben Skole over hele landet, både blandt folke- og friskoler. 
Formålet er at vise, hvad hver enkelt skole står for. Ikke to skoler er ens. Ikke to familier er ens. Ikke to 
børn er ens. Valg af skole er et livs-vigtigt valg. 
De unge mennesker på ældste trin er de bedste ambassadører for Bifrost. 7. klasse tog imod, viste rundt 
og fortalte gæsterne om livet på Bifrost. 
 
 Planlægning 
 
 Åbningstid kl. 15-17, dvs. det foregår i SFO-tiden. 
 

Besøgene bliver tilbudt en rundvisning af ældste trin, der er inddelt i grupper. 
 
Tur-info og stop 
Emne-arbejde Fagene fortæller om emnet, den røde tråd fra trin til trin 
skoledag  Alle dage er fra kl. 8-14, uanset klasse 
SFO  SFO er for alle, uanset alder, kl. 14-17 & åbent i ferier 
 
Bikuben  Vores førskole, lære hinanden at kende, de voksne og kammeraterne, 
  måden vi arbejder på, vægbilledet v. garderoben og i gangen 
Udeareal  bold/skatebane, bålhus, redegyngen, Mindeparken kl. 12.-12.30, alle er ude  
    hver dag efter frokosten 
Yngste trin  Fag, hvor man lærer kernestof – og tematisk 
  Værksteder, hvor man bruger, hvad man har lært i læse/skrivestue,  
    laboratorium, atelier.  
  Ex. lære i matematik at veje, i laboratoriet bruger man det 
  Aktuelt: Hvad er relevant, forberede sig, tale højt, stå foran en forsamling 
  viser frem 
 
Torvet  Morgensang, arbejdspladser 
 
Mellemtrin  Også værksteder,  
  skal vælge ét mini-tema og planlægge et helt forløb, hvor alle tre værksteder  
   bruges 
  Fremlægge hele forløbet for trinnet, ’spørgsmål og kommentar’ 
  Engelsk fra 3. klasse 
 
Ældste trin 1  Lærer faserne i projektarbejdet, fx 
  lave en problemformulering 
  Vælge relevant tema og undersøge det fra ’værksteds-vinklerne’,  
  Skrive rapport efter givne rammer (= viden) og musiske udtryk (holdning) 
  Fremlægge rapport og musisk udtryk & lægge op til debat 
  Tysk og fysik/kemi fra 6. klasse 
 
Ældste 2  Meget ud af huset 
  Projektledere for 0.-7. klasse, fx Code of care, Livø,  
 
 

 

 Film om Bifrost – vises af ældste trin 
  Fra Bikuben til 9. klasse v. Ældste 1 
  Projektarbejdet v. Ældste 1 
  Code of Care Chair 
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  Foto-serier –fra jubilæet 

  
 

 

 
 
7. klasse var guider – og de gjorde det fantastisk godt. En gæst spurgte, hvordan vi turde lade 7. klasse vise 
rundt og fortælle om skolen, han var så imponeret over, hvor glade de fortalte om trinnene, måden at 
arbejde på og fællesskab på tværs af alder. En anden sagde, at det havde rørt ham, at 7. kl. havde vist dem, 
at ’her er børnenes mad og ved siden af er lærernes’ – at børn og voksne er sammen på alle måder. Andre 
fremhævede 7. klasses naturlige måde at tale med dem på og deres opmærksomhed overfor de små børn. 
Flere gæster nævnte, at det var vel nok en flot og velholdt skole, vi har. 
7. klasse er ’lige om lidt’ på ældste 2, hvor vi har gjort forskellige tiltag, der styrker det at være aktiv i 
samfundet og være kultur-skabere. Rundvisning og give info om Bifrost ser vi som en optakt til det at blive 
bevidst om, hvad Bifrost og ’jeg’ står for, hvordan ’jeg’ arbejder, og hvordan ’jeg’ bidrager til fællesskabet 
her på Bifrost. Denne bevidsthed om eget ståsted er fundamentet for at være både forundrings- og 
forandringsparate i forpligtende fællesskaber, som de i 8. og 9. klasse uddyber i nye retninger. Vi er i gang 
med at lave et skrift, der præsenterer tankerne og tiltagene, der styrker vores ældste trin – bl.a. med 
studieture… 
 

Få dage efter forældrefesten havde vi for første 
gang Åben Skole. Vi var spændte på, om der i det 
hele taget kom besøgende. Det gjorde der!  
Mads havde inviteret sin farmor. Luna sin 
moster. Der kom helt fremmede familier. Der 
kom tidligere Bifrost-børn med deres børn. Det 
var en herlig eftermiddag, hvor det myldrede ind. 
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Herning Gymnasium - Darfunica 

Maleriet 'Darfurnica' refererer til Picassos berømte Guernica og borgerkrigen i Darfur i Sudan og kan 
opfattes som en fremstilling af ulighed og kontraster i den moderne verden. Der er nu taget initiativ til at 
stifte en Darfurnicafond, som er opkaldt efter Nadia Plesners maleri, som Herning Gymnasium købte i 2011 
– efter at Bifrost med Birgit i spidsen havde fået øje på maleriet og fået det til Heart i forbindelse med vores 
Afsluttende Projekt. Vi føler derfor, at vi har aktier i maleriet. Gymnasiet inviterede vores 7.-8.-9. klasse til 
fællesaften med Nadia, hvor hun fortalte om baggrunden for maleriet, retssagen med Louis Vuitton og om 
børnehjemmet i Tanzania, som fonden støtter. 
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Yahya Hassan  

Formålet er at involvere ældste trin i kultur- og samfundsdebatten 

 

Biblioteket inviterede ældste 2 til et oplæg om Yahya Hassans lyrik og  
litterære inspirationskilder - en danskfaglig gave. Børnene blev ført ind i,  
hvordan udtryk bevæger sig i litteraturhistorien afhængig af stil, stemme  
og samtid. Det var en indsigtsfuld optakt til arrangementet med Yahya  
Hassan og blev afrundet med, at børnene formulerede spørgsmål til  
mødet med Yahya Hassan dagen efter. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fredag d. 31.1. var skole-
dagen forlænget med et par 
timer om aftenen – deltagelse 
i ’virkelighedens’ 
arrangement i Huset No. 7 

 

Aller øverst oppe i Huset No. 7 ventede vi sammen med 
ca. 300 andre på mødet med Yahya Hassan.  
Vi kender hans stemme fra medierne, når han læser sine 
digte højt. Det er et andet tonefald, når han taler og 
bevidst svarer på hvad, han selv synes, er relevant, at 
han forholder sig til. 
Adskillige af Bifrost-spørgsmålene blev stillet af 
arrangementets vært indimellem oplæsning af digte og 
spørgsmål fra salen.  
 
Recitationen af hans digte er melodisk fremført. Måske 
inspireret af oplæsning af koranen… 
 
Yahya Hassan skriver, fordi han ikke kan lade være. Han 
skriver, når han har noget på hjerte – så det er ikke 
sikkert, der kommer ’en nr. 2’. Digtene er hans bidrag, 
herefter er det op til os læsere selv at tænke og finde ud 
af, hvad vi mener, og hvad vi vil gøre.   
En på mange måder interessant oplevelse af en stor 
personlighed og hans ordkunst. 
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Brobygning til idræt – hvad kan jeg gøre? 
At finde sin sportsgren, handler også om at opleve og prøve forskellige idrætsgrene i det ’rigtige’ miljø. 
 
Vi har udviklet en kultur, hvor de unge mennesker i idrætstimerne, om eftermiddagen eller om aftenen  
har idræt, afhængig af hvornår vi kan booke en instruktør, skøjtebanen eller hvad der skal prøves. 
Hockey, basket, høvdingebold og boldsport i det hele taget suppleres med svømmehallen, zumba-
instruktør, tai-chi, sund madlavning, rulleskøjteløb, isskøjteløb, golf, boksning, bowling, dans, parkour, 
skate, klatre, brydning osv.  
 

   

 
 

 

                          

 
 

 

Første hjælp – en del af idrætsundervisningen på ældste 2 
Det er livsvigtig indsigt og kunnen at have med sig,  
så vi også kan passe på hinanden på dén måde. 

Før
ste 
hj
æl
p 
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Brobygning til ungdomsuddannelser 

Det er vigtigt, at de unge mennesker har selvindsigt og viden om mulighederne efter Bifrost. 
 
  Ex. Herningsholm Gymnasium HTX, piger fra 8.-9. klasse deltager i en 24-timers  

   Media Science Camp.   
     Pigerne udarbejder produkter med baggrund i teori om kommunikation og it.  
   Campen afsluttes med præsentation for forældre og et eksternt dommerpanel.  
   Campen er koordineret med UU 
  Foregår i november 2013 

 

 
 
24-timers Media Science Camp – girls only! 
 I forbindelse med brobygningsaktiviter har Herningsholm Gymnasium HTX inviteret til en 24-timers Media 
Science Camp – girls only! Vores piger fra 8. og 9. klasse deltog torsdag d. 14.11. kl. 15 til fredag ca. kl. 
17.30. Indholdet i campen var bl.a.  

- Indsættelse i og anvendelse af relevante kommunikations- og it-faglige teorier som også benyttes 
af professionelle inden for brancherne  

- Udarbejdelse af en netavis i samarbejde med andre interesserede piger  
- Præsentation af produktet for forældre og et eksternt dommerpanel bestående af fagfolk, der vil 

bedømme produktet  
- Networking med andre ligesindede, herunder branchefolk fra forskellige medievirksomheder  
- Masser af hygge!  

 
Fredag eftermiddag blev netavisen præsenteret for bl. a. for forældre. Dejligt at flere kunne være med. 
Det var nogle spændende hjemmesider pigerne mandag kunne præsentere på og for Bifrost. Det førte til 
beslutningen om, at de skulle lære drengene, hvordan man gør – at egen hjemmeside indgår i den 
personlige ressourceprofil, der udarbejdes på ældste 2. Og som også rummer fokusområder og 
handleplaner her og nu og i forhold til at være studieparat. Set i det lys var campen på HTX også givtig. 
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Informations- og debatmøder med UU-vejledere mellem forældre og børn 
  fx om hvad det vil sige at være studerende på en ungdomsuddannelse. 

Personlige kompetencer  
- Møder til tiden (om morgenen og efter pauser) 
- Tager vare på sig selv (søvn, mad, hygiejne) 
- Modtager kollektive beskeder (oplæg, opgaver, deadlines) 
- Medbringer relevant materiale (orden i tingene) 
- Forbereder sig til undervisningen (hjemmearbejde, kender sit skema, fundet ting frem    
   efter pausen) 
- Er motiveret for at gennemføre en uddannelse 
- Modtager og omsætter konstruktiv kritik 
- Arbejder selvstændigt 
 
Sociale kompetencer  
- God til at arbejde sammen med andre 
- Opsøger hjælp, når der er brug for det 
- Bidrager konstruktivt til fællesskabet 
- Kan indgå i sociale relationer 
 
Faglige kompetencer  
- Kan læse og forstå instruktioner 
- Er på 9. klasses niveau i dansk, matematik, engelsk, fysik og tysk 
- IT på brugerniveau 

 
 
Ex. Informations- og debatmøder med tidligere Bifrost-børn, der fortæller om 

 overgangen fra Bifrost til fx efterskole, 10. klasse Center, ungdomsuddannelser 

 
Studieparathed – besøg af Natalie Vestergaard – fra Nyhedsbrev 
 Vi har haft besøg af Natalie, som gik ud af 9. klasse sidste år for at starte på gymnasiet.  Ud 
fra børnenes spørgsmål fortalte hun om sine oplevelser fagligt, personligt og socialt. Hun 
fortalte om optagelsesprøven – sine nervøse forestillinger forud for prøven og den egentlige 
oplevelse. 
 
Optagelsesprøven blev afdramatiseret i forhold til, at den foregår stille og roligt og mere er en 
samtale, dog understregede hun vigtigheden af at kunne svare på basal faglig viden. Natalie 
fortalte, at hun føler sig fagligt rustet og parat til en ungdomsuddannelse. Hun var på forhånd 
i tvivl om, hvordan hun ville klare sig blandt børn fra andre skoler. 
 
Dette blev sammenholdt med hendes møde med nuværende klassekammerater og deres 
karikerede fore-stilling om, at Bifrostbørn ”kun” er kreative og vant til lange pauser. Som hun 
sagde, er deres billede af hende nu nuanceret, og de har respekt for hendes evner og hendes 
almene viden. I den sammenhæng understregede Natalie vigtigheden af at være fokuseret i 
fremlæggelser. Den viden, hun har indenfor for-skellige fag, stammer ikke kun fra egne valgte 
temaer, men også fra kammeraters temaer og formidlinger. 
 
I forhold til karaktergivning havde 7. og 8. klasse en del spørgsmål. Natalie kunne fortælle om 
fordele og ulemper ved karaktergivning. På en måde føles det godt at få bekræftet, at man 
har styr på noget, men hun foretrækker de fag, hvor der ikke gives karakter. Det er fagene 
uden karaktergivning, som er motiverende for hende. I disse fag får hun råd og vejledning til, 
hvordan hun kan udvikle sig. Som hun siger: ”Det er jeg vant til fra Bifrost”. 
 
Det var et rigtig godt besøg, da børnene i 7. og 8. klasse hørte meget autentisk om, hvad det 
vil sige at være studieparat. Vi tænker, at vi vil gentage denne form for erfaringsudveksling – 
også fra andre ungdoms-uddannelser. 
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9. klasse i praktik 
Forståelsen af arbejdsmarkedet og hvilke forventninger og krav, der stilles erfares bl.a. i en 
praktikuge ude i den virkelige verden.  
 
   De har fx prøvet sig selv af som både advokater, mekaniker, lydtekniker, tømrer,    
   butiksansatte, lærer, pædagog, elektriker, kunststuderende, animator og professionelle 
    dansere i København! Det resulterede i en række blandede oplevelser - de fleste heldigvis dog 
    af meget positiv art. Børnene kontakter selv deres valgte praktisksted, indgår aftaler og  
    ordner selv alt det praktiske. At være opsøgende og lave aftaler er en del af deres  
   erhvervserfaringer. 

 Hvad siger de unge mennesker bl.a. … 
Amalie: Vidunderligt, fascinerende og hårdt (professionel danser)  
Pernille: Jeg fandt ud af, at små børn ikke var så hæslige endda (børnehavepædagog) 
Emilie: Jeg blev overrasket over, at der var lidt kedeligt med al den ventetid (smykkebutiksansat) 
Nicklas: Det var vildt spændende at være med til en retssag (advokat) 

 
 
”Jeg har altid godt kunne lide at skrive. Det blev en af de uger, jeg husker bedst. Jeg prøvede at være ude i 

det virkelige liv. Jeg fik lov til at prøve at interviewe de rigtige mennesker – og skrive rigtige artikler til 

Herning Folkeblad.  

Jeg fik lov til at interviewe Anne Grethe Bjarup Riis, der havde instrueret filmen om Tarok. Jeg skulle finde 

en vinkel for at få hende til at tale om det, som jeg gerne ville have hende til at tale om – altså hvad jeg 

troede, folk gerne ville læse om. I løbet af dagen tænkte og tænkte jeg. Jeg talte også med nogle af de 

andre journalister om spørgsmålene. Det handlede blandt om, der var en forbindelse mellem ’Hvidstens-

gruppen’ og Tarok-filmen. Og hvilke budskaber hun havde med filmen ud over, at den handlede om hest. 

Det var rigtigt spændende at komme ud i det virkelige liv og snakke med mennesker, der brænder for noget 

som Anne Grethe Bjarup-Riis. – Og der blev citeret fra min artikel på dvd-udgivelsen! 

Jeg kan se, at jeg bliver mere målrettet, når jeg kan se, at mit arbejde skal bruges til noget. Efter jeg har 

prøvet dette, kan jeg godt se mig selv som journalist, at det er en mulighed, jeg vil have det godt med både 

fagligt og socialt.”  Rebecca Birner Hansen, 9. klasse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tarok er klar til at ride ind i 
de ældres hjerter igen – 
men er i høj grad også klar 
til at erobre ungdommen. 
Rebecca Birner Hansen 
Herning Folkeblad 
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Refleksionsrapport 
 

Forberedelse til samtale og udvikling af ressourceprofil gøres via refleksionsspørgsmål indenfor   
områderne: 
   - personlige kompetencer 
   - sociale kompetencer 
   - faglige kompetencer 
   
 Spørgsmålene er inspireret af GROW modellen, der består refleksioner omkring Goal, Reality, Options  
og Will: 
 

Goal: Mål  

Hvilken person vil du gerne være?  

Hvad vil du gerne lære? 

 

Reality: Virkeligheden eller den nuværende situation  

Hvilke styrker og udfordringer har du?  

Hvorfor ønsker du dig disse mål? 

 

Options: Muligheder  

Hvad kan du selv gøre, og hvad skal andre hjælpe dig med?  

Hvem skal hjælpe dig?  

Hvad kan forhindre dig i at gøre det? 

 

Will: Vilje  

I hvor høj grad vil du?  

Hvor stor en betydning har det for dig, at det lykkes - hvad er dine kriterier for succes? 

Hvornår vil du gå i gang med dine mål? 

 Hvad vil der ske, hvis det ikke lykkes? 
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Fagligt 

                    Goal                        Reality                      Options                       Will 
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Tværfagligt 

                    Goal                        Reality                      Options                       Will 

 

 
 
 
Refleksionsrapporten anvendes; 

 

 Valg af ungdomsuddannelse. I forbindelse med egen vurdering af studieparathed, samtale og 
samarbejde med UU 
 

 Forældresamtaler, hvor rapporten er inspiration til udviklingssamtalen, der handler om såvel 
om faglige standpunkter og fokusområder som om personlig selvindsigt og social kompetence, 
herunder udfordringer/indsatsområder. 
Intensionen er, at familien på forhånd har talt om, hvordan svarene er og hvad der ligger bag. 
Samt har aftalt hvilke nedslag, de gerne til samtalen vil sætte fokus på.  
Til selve samtalen styrer det unge menneske selv forløbet, hvor både læreren og forældrene 
kan byde ind med vinkler til, hvordan en handleplan kan udformes, hvem der kan hjælpe, hvad 
der skal ændres for at der vil ske en ny indsats – men det er den unge, som ’ejer samtalen’ og 
som skal vurdere og beslutte, hvordan udviklingen skal være. 
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Kulturaften for kammerater, forældre og andre interesserede 

”Hvad laver de på ældste 2?” 

 

Nedenfor ses det konkrete arbejdspapir og program, der formidles ud fra: 

 

Intro – flashmob vises på skærmen - den ruller op og alle danser 

 Indslag Grupper Tid Antal dias 
1 Kultur i Udtryk og handling (Silja, Olivia, Nikolaj)   

2 Overnatning på Heden (Nathalie, Kathrine, Lukas)   

3 Code of Care (Signe, Marie)   

4 Evaristi (Villads, Asbjørn, Nikoline, Daniel J)   

5 Studieture (Victor, Laura V, Cecilie 8., Tobias, Maria, 
Johanne) 

  

6 One Human – One Planet (Emilie 8., Laura R) 
 

  

7 Idræt og nye tiltag (Daniel V, Jacob, Cecilie 9.)   

8 Yahya Hassan  
Nadia Plesner Darfurnica  
Anna Amalia   

(Emilie 9., Sille, Emil, Carl)   

9 Praktik og brobygning (Rebecca, Asta, Selina, Laura H, Stine)   

 

Hvordan beskriver I kort indhold? Få og gode eksempler - billeder 

Hvilke erfaringer skulle I anvende og hvilke nye erfaringer fik I? 

Hvem siger hvad til hvilke dias? 

 

Grupper til formidling ”Hvad laver de på ældste 2?” 

1. Idræt og nye tiltag – ud af huset. Andre sportsgrene, ”professionelle” udøvere.  

(Daniel V, Jacob, Cecilie 9.)  

 

2. Evaristti – kunstudstilling – mange problemstillinger med forskellige faglige vinkler. Humanisme.  

(Villads, Asbjørn, Nikoline, Daniel J)  

 

3. Overnatning på Heden – solopgang 5.50 bål, gyserhistorier, telte etc. God måde at få startet 

skoleåret på, ryste sammen, socialt, samarbejdet i de mere primitive rammer. 

(Nathalie, Kathrine, Lukas) 
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4. Studieturene – Berlin/Rostock – Budapest. Det sociale at få oplevelser med hinanden, kulturel 

indsigt, tale andre sprog, få indblik i historie, samfundsfag og geografi. Blive konfronteret med 

andre leveforhold. (highlights fra turene – House of terror – skolebesøgene) (forløbene med at 

genere penge – mange projekter og hvad de giver) (punkterne i erfaringer) 

(Victor, Laura V, Cecilie 8., Tobias, Maria, Johanne) 

 

5. Kultur i Udtryk og Handling – Asta, Emilie, Nathalie (rundspørge – vigtigheden af at få viden / 

Victor, Lukas, Carl (mange blev involveret og provokeret samt mange reaktioner/Nikolaj, Sille, 

Olivia (brev – provo – produkt klistermærker) Silja, Signe, Simon (tegninger bruge dem til at 

visualisere, hvad det også kan være) 

        Intro – flashmob vises på skærmen- den ruller op og alle danser 

         (Silja, Olivia, Nikolaj) 

 

Hvad giver det? Andre måder at involvere andre, opmærksomhed på problemer ud i verden – sætter skolen 

i fokus, får erfaringer og mod til at turde større projekter, faser med planlægning og struktur, emergerende 

viden – du ved ikke hvilke erfaringer og læring du får, før du er i det, uforudset viden. 

 

6. Code of Care – et nyt projekt, fik lov til at være vejledere/projektledere, sætte noget i gang, 

formidle formålet og forklare det til andre. Involverede andre og skabe noget med et formål. Vise 

hvad der skete i Holstebro. 

(Signe, Marie) 

 

7. Yahya Hassan – digtoplæsning i kulturhuset 2. 

Nadia Plesner – Darfurnica på gymnasiet () 

Anna Amalia – netværksmøde om unge socialt udsatte ( 

(Emilie 9., Sille, Emil, Carl) 

 

8. One Human – One Planet (oplæsning: Olivia og Nikolaj) 

(Emilie 8., Laura R) 

 

9. Praktik og brobygning – fremtiden og perspektiverne heri. Media Science Camp.  

At sætte Spor – arbejdet bag, afslutning blå bog, AP Oslo. 

(Rebecca, Asta, Selina, Laura H, Stine) 

 


