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9. Nyhedsbrev 2010 

24 timers hardcore ideud-
vikling 
Dette nyhedsbrev fortæller om Her-
ningsholmskolens innovationscamp, 
CampUgle, som blev afholdt d. 13. og 
14. oktober og strakte sig over 24 ti-
mer.  
  
 
Konceptet 
Onsdag d. 13. oktober var en dag de to 
7. klasser på Herningsholmskolen sent 
glemmer. De 48 elever havde på for-
hånd fået at vide, at de til onsdagens 
undervisning blot skulle medbringe en 
sovepose og en tandbørste.  
 
- Vi vidste ingenting om, hvad der skul-
le foregå, så det var lidt vildt, fortæller 
Jonas Østergård Jensen fra 7.a., som 
også var konferencier på CampUgle; et 
job der bestod i at guide publikum 
igennem elevgruppernes præsentatio-
ner. 
 

 
Mange var mødt op til elevpræsentatio-
nerne. 
 
Eleverne blev fra dagens begyndelse 
inddelt i otte grupper. Hver gruppe var 
tilknyttet en proceskonsulent i skikkelse 
af en studerende fra Herningsholm Er-
hvervsskole i Herning. Proceskonsulen-
ten skulle sørge for at guide eleverne 
igennem den kreative proces, som det 
kommende døgn varslede. 
 
Tovholderen på campen eller den så-

kaldte camp maker, var adjunkt Henrik 
Graversen fra Herningsholm Erhvervs-
skole. Det var Henriks rolle er styre den 
stramme tidsplan samt guide og coache 
proceskonsulenterne. 
 
Fire virksomheder, fire udfordrin-
ger 
De fire deltagende virksomheder, 
Systek Skræddergaard, Midt Marke-
ting, MCH Messecenter Herning og 
KPC, havde alle udarbejdet en opgave 
til hver deres to grupper af elever. 
 

 
De fire virksomheder følger interesseret 
elevernes præsentationer 
 
Fremtidens elinstallation 
Systek Skræddergaard ville gerne have 
elevernes bud på, hvordan fremtidens 
elinstallation skulle se ud i 2025. Ele-
vernes ideer blev alt fra lynkraftværk, 
som opsamlede energi fra lynnedslag til 
brugerdesignede vægge, der kunne 
skifte farve. 
 
Lars Rømer, projektleder fra Systek 
Skræddergaard fortæller: 
- Alle eleverne var engagerede. Det var 
godt at se, at alle var med. Hertil sup-
plerer projektchef, Johnny Frandsen: 
- Procesguiderne fra Erhvervsskolen 
gjorde det virkeligt godt! De skal have 
stor ros. 
Johnny Frandsen og Lars Rømer kon-
kluderer evaluerende, at en innova-
tionscamp er en fantastisk måde at 
skabe samarbejde mellem virksomhe-
der og skoler på. 
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Engholm Søpark 
Hvis det skal være attraktivt at bo i 
Engholm Søpark i Herning, skal det væ-
re muligt at bo på vandet. Denne ide 
var en blandt mange, som KPC fik fore-
slået af de to grupper, der arbejdede 
med at udvikle Engholm Søpark. De to 
elevgrupper var gode til at visualisere 
deres ideer ved hjælp af mock-ups og 
prototyper. 
 
Susanne Poulsen fra KPC var imponeret 
over, at eleverne havde tænkt mange 
af de samme tanker, som projektets til-
knyttede arkitekt: 
- Vores arkitekt foreslog, at der skulle 
laves boliger på vandet. Så det var 
sjovt at se, at eleverne også havde set 
denne mulighed i Engholm Søpark. 
 

 
Elevernes flotte præsentationer bestod 
bl.a. af prototyper, powerpoints og film-
klip.  
 
Tøjmærke til tweens 
- Jeg vil gerne have jeres ideer til, 
hvordan man designer et helt nyt tøj-
mærke til tweens (elevernes alders-
gruppe red.), forklarede Karsten Olsen, 
art director i Midt Marketing, og fortsat-
te: 
- I skal også udvikle en butik, hvori tø-
jet skal sælges. 
 

- Børnenes umiddelbare tilgang til krea-
tiviteten er fantastisk. De er gode til at 
komme med en skæv vinkel på proble-
merne, fortæller Karsten Olsen.  
- Jeg kunne heller ikke undgå at be-
mærke den gode karma, der var i 
grupperne, da de var til midtvejsevalu-
ering hos mig. Når der var lidt knas i 
gruppen, var enkelte elever gode til at 
tage ansvar og tage styringen i grup-
pen. Det synes jeg er flot!, slutter Kar-
sten Olsen. 
 
Messer til børn og unge 
- Vi vil gerne lave en messe, hvor man 
kan se modeshows og danse til fed mu-
sik, fortæller en af elevgrupperne. 
Gruppen havde sågar udviklet et nyt og 
innovativt koncept for en catwalk, hvor 
modellerne blev transporteret på rulle-
bånd rundt i en stiletsko-formation. 
 

 
En stiletsko og et transportbånd mødes 
i et nyt koncept for fremtidens cat-
walks. 
 
Denne ide blev udviklet på baggrund af 
udfordringerne fra MCH, som gerne ville 
have elevernes forslag til, hvordan man 
kunne lave messer med temaerne ”Fri-
tid” og ”Konfirmation”. Eleverne skulle 
ideudvikle og lave målgrupper og mar-
kedsføringsplan til messerne.  
 
- Jeg synes, at eleverne lavede en utro-
lig flot præsentation, hvor de kom med 
nogle meget konkrete ideer. Jeg kan 
helt bestemt bruge deres ideer som in-
spiration, fortæller Lars Jespersen fra 
MCH. 
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Reaktioner på CampUgle 
Elevevalueringerne på CampUgle taler 
sit tydelige sprog,  

- FEDT!  
- Super sjov arbejdsform. Sådan 

vil jeg gerne arbejde hver dag. 
- Vores proceskonsulent Jonas var 

f***** god! (red.)  
- Det var sjovt at arbejde sammen 

med eleverne fra Herning Er-
hvervsskole. 

- Det var fedt at prøve noget an-
det. 

- Jeg synes, det var rigtig fedt, at 
vi måtte være mere vilde end 
normalt. 

- Det var enormt godt at få re-
spons fra virksomhederne. 

- Sjovt at arbejde med virksomhe-
der. 

 

 
Formanden for Børne- og Familieudval-
get, Joan Hansen, roser Her-
ningsholmskolens arbejde med entre-
prenørskab. 
 
Camp maker Henrik Graversen udtryk-
ker: 
- Herningsholm Gymnasium satser 
hårdt på at blive et af landets førende 
gymnasier indenfor innovation og en-
treprenørskab, da vi er overbeviste om, 
at det er der, vore elever skal kunne 
gøre sig gældende i en meget nær 
fremtid.  Vore programmer i forhold til 

vort oplands folkeskoler afspejler dette 
engagement og vi er meget opmuntre-
de over de resultater, vi har opnået i 
samarbejde med folkeskolerne indtil vi-
dere. 
 
Proceskonsulenterne fra Erhvervsskolen 
var generelt begejstret over elevernes 
arbejdsindsats, men også over de del-
tagende virksomheders udfordringer og 
professionalisme, lyder slutevaluerin-
gen. 
 
Nysgerrighed vækker glæde 
Der har generelt været stor nysgerrig-
hed omkring Herningsholmskolens ar-
bejde med entreprenørskab og lydt an-
erkendende ros under og efter Cam-
pUgle.  
Lærerteamet der var tilknyttet Cam-
pUgle; Hanne Andersen, Søren Sønder-
gaard og Rasmus Bergstedt har fået 
megen positiv respons fra forældre, 
hvis børn var en del af projektet:  
 
- Forældrene oplevede, at deres børn 
lærte noget på en helt ny måde, fortæl-
ler Rasmus Bergstedt. Lærerteamet der 
var med til at planlægge CampUgle ar-
rangerede et informationsmøde for 
forældrene forud for campen, hvor for-
ældrene på egen krop skulle stifte be-
kendtskab med de kreative værktøjer, 
som deres elever skulle prøve gennem 
CampUgle. 
 
Rasmus Bergstedt fortæller videre: 
- Forældrene var generelt meget positi-
ve overfor vores lidt alternative måde 
at afholde informationsmøde på. Foræl-
drene skulle bl.a. lave små øvelser, der 
fokuserede på samarbejde, kreativitet 
og koncentration. 
 
Som ringe i vandet 
Skoleleder Anna Nees modtog sågar en 
mail fra en forælder den efterfølgende 
dag, hvori der stod, - Jeg syntes lige du 
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skal vide, at det var et helt fantastisk 
positivt forældremøde i går i 7.a. Vi 
glæder os til 3 år med nogle friske nye 
lærere og mange nye tiltag og projek-
ter. Det er nye tider på Her-
ningsholmskolen, takket være dig. 
 
Søren Thisted, klasselærer i 7a udtaler, 
- Det er utroligt spændende at være 
med til at implementere et nyt ”mind-
set” af tanker i lærerteamet, hvor krea-
tivitet, innovation og entreprenørskab 
er omdrejningspunktet. Og det er et 
privilegium at være med til at udvikle 
en ny kultur på skolen. Vi er glade og 
stolte over CampUgle, og jeg mener, at 
vi som skole kan tænke endnu mere ud 
af boksen. Vi skal bare øve os endnu 
mere, slutter en optimistisk Søren Thi-
sted. 
 
Det fremadrettede arbejde 
På Herningsholmskolen hviler man ikke 
på laurbærrene. Skoleleder Anna Nees 
påpeger, at CampUgle ikke kun var en 
entreprenant døgnflue, men derimod 
startskuddet på noget af fremtidens 
undervisning på Herningsholmskolen:  
 
– Vi vil gerne skabe en skolekultur, 
hvor kreativitet og innovation er i høj-
sædet, udtaler Anna Nees. Det er vig-
tigt, at vi formår at samarbejde på 
tværs af skoleverdenen og virksom-
hedslivet, for det er i dette felt, at inno-
vationen opstår. Så det er dejligt at 
mærke virksomhedernes store interes-
se for vores arbejde, og jeg kan med 
stolthed sige, at Systek Skrædder-
gaard, MCH, KPC og Midt Marketing alle 
har ytret ønske om at fortsætte samar-
bejdet med Herningsholmskolen, udta-
ler en glad Anna Nees og afrunder: 
 
- Og så er det jo ikke mindre end fanta-
stisk, at Det Lokale Beskæftigelsesråd 
bakker økonomisk op omkring entre-
prenørskab i undervisningen, så skoler-

ne får den hjælp, de har behov for. Der 
er skabt nogle gode rammer for en 
fortsat udvikling på skolerne, der arbej-
der med entreprenørskab. 
 

 
En ide kastes op i luften under en elev-
gruppes ideudvikling. 
 
Opbakning fra skolebestyrelsen 
Formand for skolebestyrelsen på Her-
ningsholmskolen, Vibeke Lundbo beret-
ter følgende omkring Herningsholmsko-
lens arbejde med kreativitet, innovation 
og entreprenørskab: 
 
- Vi er i skolebestyrelsen rigtig glade 
for, at Herningsholmskolen har valgt at 
inddrage innovation på skolen. Det er 
min klare fornemmelse, at eleverne i 7. 
klasse havde et forrygende døgn, hvor 
de blev udfordret på mange og nye 
måder. Vibeke Lundbo uddyber: 
 - Det interessante ved innovation er jo 
netop, at det appellerer til mange for-
skellige læringsstile og intelligenser, så 
eleverne både prøver at løse opgaver 
på en ny måde og måske samtidig op-
dager nye ressourcer i sig selv.  
 
- Jeg kunne også høre, at børnene syn-
tes det var spændende at blive guidet 
af de unge mennesker fra Erhvervssko-
lerne og at få feedback på deres arbej-
de fra forskellige erhvervsfolk.  
Nu skal CampUgle selvfølgelig også 
evalueres internt på skolen, så den må-
ske finder en ny og helt egen form til 
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næste år. Der er i hvert fald brug for 
unge mennesker, der kan og tør tænke 
ud af boksen, så mon ikke "innovation" 
er kommet for at blive - også på Her-
ningsholmskolen, slutter skolebestyrel-
sesformanden. 
 

 
Kreativitet i undervisningen giver smil 
på læben. 
 
 
1+1=3. Sammen kan vi alt! 
CampUgle er et glimrende eksempel på, 
at et projekts resultat nogle gange er 
større end summen af deltagere. Det vil 
sige, at alle involverede parter i cam-
pen; virksomheder, elever, forældre, 
lærere, LBR, politikere, Herning Kom-
mune, proceskonsulenter og camp ma-
ker fik hele seancen til at gå op i en hø-
jere enhed. Alle parter ydede deres 
maksimale og gjorde deres til, at Cam-
pUgle blev en succes. Der skal derfor 
lyde en stor tak til alle implicerede 
parter!   
 
Lars Jespersen, direktør i MCH, formu-
lerer det: 
– MCH er glade for at være en del af ar-
rangementet. Vi synes, det er vigtigt at 
bakke op omkring de unge mennesker 
og lokalsamfundet.  
 
- Hvis vi skal udvikle skolerne og udvik-
le Herning, er det vigtigt, vi står sam-
men. Udviklingen sker ikke kun på sko-
lerne eller i virksomhederne, men i 
samarbejdet skolerne og virksomhe-

derne imellem. Og så er det jo fanta-
stisk at se, hvordan lokalsamfundet 
bakker op omkring Herningsholmsko-
lens arbejde med entreprenørskab, for-
klarer Lars Jespersen.  
 
 
Yderligere information om de fire 
deltagende virksomheder: 
 
Systek Skræddergaard:  
http://www.systek.nu/ 
 
KPC: 
http://www.kpc.dk/ 
 
MCH Messecenter Herning: 
http://www.mch.dk/ 
 
Midt Marketing:  
http://www.midtmarketing.dk/ 
 

 
 
Kontaktperson:  
Rune Overvad Schou 
Projektkoordinator for Entreprenørskab, 
Herning Kommune 
sklrs@herning.dk 

Næste nyhedsbrev udkommer midt i 
december måned, hvor temaet vil 
være netværk. 
 
Det kommende nyhedsbrev vil tage 
sig anderledes ud, da der blandt an-
det er udviklet et nyt logo til projek-
tet ligesom layoutet også vil være 
anderledes i fremtiden. 
 
Du kan læse om et nyt udviklingspro-
jekt, som Skoleafdelingen skal lave i 
forbindelse med entreprenørskab.  
 
Du kan også læse om Fonden for En-
treprenørskab, der arbejder sten-
hårdt på at etablere netværk på 
tværs af entreprenante skoler. 
 


