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ÅRHUS-BØRN SKAL DESIGNE FREMTIDENS BY 
  
I kølvandet på skolereformen kan skoleelever fra Aarhus nu få innovation på 
skoleskemaet på en helt ny måde 
 
Som en del af undervisningen får skoleelever fra Aarhus nu mulighed for at arbejde med at skabe 
innovative løsninger til fremtidens by de næste tre år. 
Tre år i træk skal eleverne arbejde med at udforme kreative og bæredygtige løsninger på aktuelle 
samfundsudfordringer – for til sidst at konkurrere med elever fra andre byer om at have skabt de 
bedste løsninger. 
 
Dermed kan skolerne i Aarhus leve op til folkeskolereformens nye krav om innovation i 
undervisningen – et område, som mange folkeskolelærere ellers ikke føler sig godt nok rustet til 
at leve op til. 
 
Derfor lancerer Aarhus 2017 nu i samarbejde med den internationalt anerkendte nonprofit-
organisation, INDEX: Design to Improve Life, et stort undervisnings- og kulturprojekt for 
skoleelever fra alle de 19 kommuner i Region Midtjylland. 
 
Initiativet, der altså også bliver et tilbud til skolerne i Aarhus Kommune, går ud på, at der – i 
samarbejde med de 19 kommuner – identificeres i alt tre samfundsudfordringer, som fx 
madspild, klimaforandringer og mobning. I alt 1.000 børn fra 40 skoleklasser kaster sig derefter 
over opgaven i krydsfeltet mellem kultur og innovation – og afslutter efter tre års forløb med en 
camp i 2017, hvor børnene bygger en stor, offentlig tilgængelig udstilling med de bedste 
løsninger på fremtidens by. Undervejs deltager designere, arkitekter og kunstnere, der deltager i 
det øvrige Aarhus 2017-program, og inspirerer og udfordrer eleverne. 
 
”Vi ved, at innovation på skoleskemaet kræver et struktureret læringsforløb, og med det her 
initiativ får kommunerne og Region Midtjylland en unik talentbase af unge, lærere og 
projektledere, som i samarbejde med sponsorer og det lokale erhvervs- og kulturliv kan 
udarbejde bæredygtige løsninger på udfordringer, som både er lokale og globale”, siger 
uddannelseschef i INDEX: Design to Improve Life, Lotte Stenlev. 
 
Fredag mødes hun med børne- og kulturdirektørerne fra regionens 19 kommuner for at 
præsentere dem for det store projekt. Hensigten er derefter, at de enkelte skoler eller kommuner 
kan tilmelde sig projektet, der skydes i gang med et stort kick-off-arrangement for alle 
involverede lærere, kunstnere, erhvervsfolk og beslutningstagere. 
 
”Vi håber selvfølgelig, at kommunerne vil tage godt imod det her – og vi er også meget 
fortrøstningsfulde. Vi har stor erfaring i at arbejde systematisk med netop at integrere 
innovation i undervisningen, og vi er ikke i tvivl om, at mange skoler og klasser vil kunne få stor 
gavn af at deltage i projektet”, siger uddannelseschef Lotte Stenlev. 
 
Yderligere kommentarer: Uddannelseschef Lotte Stenlev: ls@designtoimprovelife.dk – telefon 
3074 7125 
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