
WORKSHOP OM 

RUMPILOT 

UDDANNELSEN 
Folkeskolen befinder sig lige nu i et 

paradigmeskift imellem tidligere tiders 

passive frontalundervisning og en mere 

mangfoldig, differentieret og inkluderende læringstænkning.  

Teknologien er ved at vinde indpas i klasselokalerne. Eleverne er online og kridtet er skiftet 

ud med en pen til betjening af den digitale tavle, - men det fysiske læringsmiljø det ser ud som 

det har gjort i langt mere end 100 år.  

FORMÅL 
Formålet med dagen er, at mødes omkring et konkret behov på landets skoler for en ny type 

sundhedsplejeske; En Rumpilot, der kan varetage ambitionerne omkring det fysiske 

læringsmiljø.  

...en rum-entusiast, som kan tage stilling til det fysiske, som omgiver os og påvirker 

os; lys, lyd, luft, farver, møbler, interiør og indretning, og som kan finde nye og bedre 

løsninger.  

…en koordinator, som forstår forholdet imellem organiseringen, læringsaktiviteter 

og det fysiske rum, og som formår at støtte både ledelsen og kollegaer i at skabe 

bedre fysiske rammer. 

…en forandringsagent, som kan lære fra sig og skabe ejerskab, og som kan sikre en 

løbende og sammenhængende udvikling på landets skoler.  

UCN vil med Jeres støtte imødekomme dette behov ved at uddanne lærer og pædagoger fra 

landets folkeskoler til Rumpiloter. Vi ønsker at samle kommuner, skoler og professionelle 

partnere til en enkelt og fokuseret dag, hvor vi gennem leg og samtale udforsker behovet, 

potentialerne og rammerne for uddannelsen Rumpilot.  

RESULTAT 
 Et skarpt koncept for en ny uddannelse målrettet landets skoler 

 Indhold til en ansøgning til Mærsk Fonden, som kan støtte skolerne med midler til at 

tage uddannelsen. 

 Et tilsagn fra de partnere der ønsker at deltage i projektet 

 En rollefordeling mellem parterne og en klar aktivitetsplan, så vi sikrer fremdrift i 

projektet.  



PROGRAM 

08:30 GODMORGEN OG VELKOMMEN - Anne Nørkjær, act2learn TEKNOLOGI 

Kaffe og rundstykker 

08:45 INTRODUKTION, INSPIRATION OG MOTIVATION - Heidi Nørgaard, udviklingschef 

hos Højer Møbler 

09:00 PRÆSENTATIONSRUNDE  

09:30  ”DET SKÆVE RUM” – Charlotte og Carsten, Mellervangskolen 

10:00 KAFFEPAUSE 

10.15 RUMPILOT I EN REFORMTID – Henrik Søndergaard, Act2Learn Pædagogik 

10.30 RUM OG LÆRING - Anete Strand, Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation 

10.50 VISUALISERING OG KONKRETISERING AF RUMPILOT 2016, DEL 1  

Mini-workshop – Jeanette Clemmensen, Læringsscenograf  

12:00 FROKOST 

12:45  BÆREDYGTIG RUMPILOT – EN CASE – Jeanette Clemmensen, Læringsscenograf  

13.00 VISUALISERING OG KONKRETISERING AF RUMPILOT 2016, DEL 2 

Mini-workshop – Jeanette Clemmensen, Læringsscenograf  

14:30 KAFFE OG KAGE 

14:45  KØREPLAN 
Diskussion, tilsagn og tidsplan 

15:30 TAK FOR I DAG 

FLYVENDE HILSNER 
UCN Act2Learn 


