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Nyt projekt lanceret i Ikast-
Brande med økonomisk 
støtte af Bestseller og Apollo

AF FLEMMING THULSTRUP

flt@herningfolkeblad.dk

IKAST-BRANDE Det har netop ringet ind til et 

nyt skoleår, og her blot en uge senere blev der 

budt på en helt anderledes skoledag for en pæn 

del af  eleverne på mellemtrinnet.

5. klasser fra Blåhøj Skole og Dalgasskolen 

samt 6. klasserne på Præstelundskolen havde 

droppet de traditionelle klasseværelser og krøl-

let skoleskemaet sammen og skiftet det ud med 

en temmelig anderledes skoledag på Bestsellers 

smukke campus på Arvad Møllevej i den nord-

lige del af  Brande.

Her stod den på englehop, »køre trillebør«, 

armbøjninger, yoga-øvelser og andre fysiske 

gøremål, kombineret med øvelser i kunsten at 

samarbejde - med andre ord en ordentlig omgang 

teambuilding.

Det var Henrik Leth og teamet bag Skoleglæde.

nu, der styrede løjerne og satte skub i eleverne, 

der var helt med på den.

Til gavn for mange børn
Projektet rummede det usædvanlige, at der var 

tale om et økonomisk samarbejde mellem privat 

erhvervsliv og Ikast-Brande Kommune.

Det er således Bestsellers og Apollo Rejsers 

fortjeneste, at skoleglæde-projektet er kommet 

i stand.

- Vi blev kontaktet af  Skoleglæde.nu, der ville 

høre, om det var noget, vi ville medvirke til. Vi 

fandt idéen rigtig god, idet vi her kunne gøre no-

get for en meget stor gruppe børn i Ikast-Brande, 

hvor vi jo i forvejen fylder en del, siger kom-

munikationschef  hos Bestseller, Jesper Stubkier.

- Der er tale om et rigtig fint forløb, der er med 

til at gavne mange børn. Det vil vi naturligvis 

gerne være med til at bakke op om, siger kom-

munikationschefen.

Masser af lovord
Bestseller danner sammen med Apollo Rejser det 

økonomiske fundament for projektet.

I kommunens skoleforvaltning var man da hel-

ler ikke sene til at takke ja til det gavmilde tilbud.

- Vi kunne have valgt at give hver enkelt skole 

tilbud om at være med og derpå så selv finde pen-

gene i deres eget budget. Dette tilbud fra Bestsel-

ler og Apollo betyder, at vi har kunnet invitere 

alle skolerne med i projektet, siger skoledirektør 

Thomas Garsdal.

Han tilføjer, at lærerne tidligere har været gen-

nem projektet for at mærke det på egen krop, og 

det har ført til store lovord.

Det er første gang, at projekt Skoleglæde.nu 

tilbydes mellemtrinnet i Ikast-Brande Kommune.

- Vi vil naturligvis senere evaluere på hele for-

løbet. Det vil blandt andet ske på baggrund af  en 

rundspørge, som eleverne udfylder både før og 

efter projektet, siger konsulent på skoleområdet 

Lisbeth Mouritzen.

Fortsætter i 12 uger
Teambuildingen er ikke ovre med oplevelser på 

Bestsellers Campus. Projektet løber over de kom-

mende 12 uger.

- Det er tanken, at en lærer for en klasse på mel-

lemtrinnet på et givet tidspunkt kan trække et 

af  de mange kort, som Skoleglæde.nu er baseret 

på. Og så smækker man skolebøgerne i og kaster 

sig ud i en individuel eller øvelse i samarbejde, 

siger Lisbeth Mouritzen.

Der er gået aftale om, at Bestseller og Apollo 

over de næste tre år støtter Skoleglæde.nu.

Det er naturligvis ikke blot børnene i Brande-

området, der har fået glæde af  nyskabelsen. 

Elever i Nørre Snede- og Ikast-området vil få 

samme oplevelse i nær fremtid.

Teambuilding 
i klassen

 | Hvis man samarbejder, kan man nå mange 
flere mål. Blandt andet få en klassekammerat 
til tops.  FOTO: FLEMMING HANSEN

LÆS MERE TORSDAG

De skal lære showtricks i 
kampsportens epicenter
28-årige Ulrik R. Pedersen fra Brande og 19-årige Rasmus Frejo 
Hyldgaard Poulsen fra Herning er i disse dage ved at gøre sig 
klar til en lang rejse. De er blandt den lille elite, der om få dage 
skal repræsentere Danmark ved det største internationale 
taekwondo-show i Sydkorea.
De to midtjyder har trænet hårdt for at vise en dansk udgave af 
sporten - og så glæder de sig til at se en asiatisk »specialitet«, 
hvor man blander musikgenren K-Pop med kampsport.  
K-Pop er i Danmark mest kendt for megahittet Gangnam-Style.
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“LATE SUMMER SHOW”
GRUPPEUDSTILLING

Per Weiss • Lene Regius • Niels Coritzen • Simon Fensholm  
• Sussi Trampedach • Lene Winther • Ann-Lisbeth Sanvig  
• Cecilie Westh • Poul Janus Ipsen • Lisa Lach-Nielsen.

GALLERIET JØRGEN ØSTERGAARD  
glæder sig til at vise dig/jer denne lotte gruppeudstilling og inviterer til

FERNISERING: 
Søndag den 26. august 2018 fra kl. 15-17 

Udstillingen slutter den 23. september 2018

Østergade 44, 7430 Ikast, Tlf. 97250600 Mobil 41103468
ÅBNINGSTIDER: ONSD. TIL SØND. KL. 15-17 OG EFTER AFTALE

WWW.JORGENOSTERGAARD.COM

GALLERIET 
JØRGEN ØSTERGAARD

MERE GOL
F FOR PEN

GENE

VI GI’R DIG
 MULIGHE

D FOR FRI
T SPIL PÅ 

8 BANER

VELKOMMEN 
NYE MEDLEM:

Spil resten af 2018 og 
hele 2019 for kun 6.325,-

RING 40 422 422

HERNING GOLF KLUB
www.herninggolfklub.dk . tlf. 97 21 00 33 . info@herninggolfklub.dk

 EN SUPER FLOT, VELHOLDT BANE

 GODE TRÆNINGSMULIGHEDER

 KOMPETENTE TRÆNERE

 ET DEJLIGT SOCIALT MILJØ

  MULIGHED FOR AT SPILLE PÅ 7 

ANDRE SKØNNE 18 HULS BANER

 | Det kræver to og en pæn portion samarbejde at »køre trillebør«.

 | - Kom så - lige de sidste fem mavebøjninger. Motivation er en væsentlig del af indholdet i Skoleglæde.nu


