Nyhedsbrev
Ny Nivå Skole i Generationernes Hus
”Vi lærer i virkeligheden sammen – gennem
aktive, kreative og meningsfulde processer”.
Nivå Skoles nye vision
Nivå Skole har gennem længere tid ønsket sig en
opdateret vision, som rettesnor for skolens
løbende udvikling som en moderne og attraktiv
folkeskole.
Det var derfor en kærkommen lejlighed, da
administrationen på rådhuset i 2019 satte gang i
den overordnede udvikling af Generationernes
Hus i Nivå. Som et element af denne proces fik
skolen nemlig mulighed for at lave en
visionsproces, med assistance fra
rådgivningsvirksomheden Autens, som er
eksperter i skoleudvikling.
Gennem workshopforløb, med både
medarbejdere og elever, er vi som skole blevet
skarpere på, hvilket retning de kommende års
udvikling skal tage.
Det virkelighedsnære og musisk-kreative
Når vi siger, at vi vil arbejde ”i virkeligheden
sammen” så betyder det noget ret konkret.
Det betyder, at vi ønsker os en skole, hvor
eleverne i højere grad får mulighed for at arbejde
med fagene i en vekselvirkning mellem teori og
praksis. Den virkelige autentiske verden skal være
en del af vores hverdag og vores arbejde med
skolens fag. Nysgerrigheden, motivationen og
lysten til at lære mere skal bl.a. styrkes ved at
inddrage elevens stemme i undervisningen,
gennem arbejdet med projektbaserede
læringsformer, og ved at styrke samarbejdet i og
på tværs af klasser og årgange.
Kort sagt: De traditionelle skolefag og
traditionelle undervisning skal i spil på en ny
måde.
I visionen ligger også et ønske om at have et
større fokus på det musisk-kreative. Dette
betyder både helt konkret, at vi ønsker os en
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hverdag med mere musik og bevægelse men
også, at håndens arbejde skal træde mere
tydeligt frem for at understøtte åndens arbejde,
som vi kender så godt fra den traditionelle skole.
Ny Nivå Skole er nu
Den nye vision vil naturligvis komme til at spille
en væsentlig rolle ind i udformningen af den nye
skole, der skal bygges, men med visionen i
hånden tager vi faktisk allerede nu hul på den nye
skole.
Visionen er nemlig ikke afhængig af bygninger,
men er derimod et mindset, som skal
gennemstrømme alt, hvad vi gør på skolen – både
nu og i fremtiden.
Arkitekterne kommer snart på banen
I februar blev udbuddet af totalrådgivningen sat i
gang. Totalrådgiverne er blandt andet det hold,
der skal tegne og udforme den nye skolebygning
og resten af Generationernes Hus. Vi forventer på
nuværende tidspunkt, at de starter deres arbejde
i august i år. Så lige om lidt begynder skolens
fremtidige bygninger for alvor at forme sig. Først
på papiret og dernæst i mursten. Det bliver rigtig
spændende.
I dette arbejde vil Nivå Skoles nye vision være
retningsgivende og en markør for mange af de
valg, arkitekterne kommer til at træffe. Det er
nemlig ikke ligegyldigt hvilket pædagogisk
fundament man står på, når skolen designes.
Der vil eksempelvis blive lagt vægt på etablering
af værkstedsområder, hvor projekter og de
kreative processer kan udfolde sig. I toningen –
indretning og udsmykning – vil musikken og
kreativiteten også kunne få en fremtrædende
placering.
Med venlig hilsen
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