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

AF FLEMMING THULSTRUP

flt@ikastavis.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 mel-

lemtrinnet.

5. klasser fra Blåhøj Skole og 

Dalgasskolen samt 6. klasserne 

på Præstelundskolen havde drop-

pet de traditionelle klasseværelser 

og krøllet skoleskemaet sammen 

og skiftet det ud med en temmelig 

anderledes skoledag på Bestsel-

lers smukke campus på Arvad 

Møllevej i den nordlige 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.

Projektet rummede det usæd-

vanlige, at der var tale om et øko-

nomisk samarbejde mellem privat 

erhvervsliv og Ikast-Brande Kom-

mune.

Det er således Bestsellers og 

Apollo Rejsers fortjeneste, at 

skoleglæde-projektet er kommet 

i stand.

- Vi blev kontaktet af Skole-

glæde.nu, der ville høre, om det 

var noget vi ville medvirke til. Vi 

fandt idéen rigtig god, idet vi her 

kunne gøre noget for en meget 

stor gruppe børn i Ikast-Brande, 

hvor vi jo i forvejen fylder en del, 

siger kommunikationschef hos 

Bestseller, Jesper Stubkier.

- Der er tale om et rigtig fint for-

løb, der er med til at gavne mange 

børn. Det vil vi naturligvis gerne 

være med til at bakke op om, siger 

kommunikationschefen.

Masser af lovord

Bestseller danner sammen 

med Apollo Rejser det økono-

miske fundament for projektet.

I kommunens skoleforvalt-

ning var man da heller ikke 

sene til at takke ja til det gav-

milde tilbud.

- Vi kunne have valgt at give 

hver enkelt skole tilbud om at 

være med og derpå så selv finde 

pengene i deres eget budget. 

Dette tilbud fra Bestseller og 

apollo betyder, at vi har kun-

net invitere alle skolerne med 

i projektet, siger skoledirektør 

Thomas Garsdal.

Han tilføjer, at lærerne tid-

ligere har været gennem pro-

jektet for at mærke det på egen 

krop, og det har ført til store 

lovord.

Det er første gang, at projekt 

Skoleglæde.nu tilbydes mel-

lemtrinnet i Ikast-Brande kom-

mune.

- Vi vil naturligvis senere 

evaluere på hele forløbet. Det 

vil blandt andet ske på bag-

grund af en rundspørge, som 

eleverne udfylder både før og 

efter projektet, siger konsulent 

på skoleområdet Lisbeth Mou-

ritzen.

Alle får budet

Teambuildingen er ikke ovre 

med oplevelser på Bestsellers 

Campus. Projektet løber over de 

kommende 12 uger.

- Det er tanken, at en lærer for 

en klasse på mellemtrinnet på 

et givet tidspunkt kan trække 

et af de mange kort, som Sko-

leglæde.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 Best-

seller og Apollo over de næste 

tre år støtter projektet Skole-

glæde.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

Henrik Leth er stifter af projektet Skoleglæde.nu, som bliver tilbudt 

elever på mellemtrinnet i Ikast-Brande. Kommune. Henrik Leth er i 

øvrigt tidligere lærer i folkeskolen.

Hvis man samarbejder, kan man nå mange flere mål. Blandt andet 

få en klassekammerat til tops.  Foto: Flemming Hansen

Orionvej 30, 7430 Ikast

ONE OF EFTERÅRS SALG
 

One Of er klar igen med en masse nye  
Efterårsvare i lotte farver og print.

 

Lækre kvaliteter som viskose, silke, tencel m.m.

Kjoler, silkebluser, bluser, bukser, skjortebluser m.m.

 

Torsdag 30/8-18 kl 12-18

Fredag 31/8-18 kl 12-16

Lørdag 1/9-18 kl 9.30-12.30

 

Vi tager ikke Dankort

LÆSHERNING FOLKEBLAD LØRDAG

Bestil et abonnement på tlf. 9626 3770 eller mineaviser.dk

Nyd morgenen med dagens nyheder

Et omvandrende
trommesæt
Jonas Hove fra Lind har v
prisbelønnede vokalensemble 
2002. Han er gruppens human bea
og han kan lyde som et
alene ved hjælp af lyde, han la
med munden.

Flot kørende fra star
Den yngste elev var 18 år og den 
71 år, da Brande Højskole tog f
første sæson i eftersommeren 1993. 
Der var næsten fyldt op fra første dag
så højskolen var lot kørende fr
Kisser Lynge Madsen og Mogens 
Sommer Madsen har udgjort f
standerparret på Brande Højsk
siden skolens oprettelse.


