FÅ ET KIG IND I JERES FREMTIDIGE LÆRINGSRUM

KONKURRENCE
FOR 4.-7. KLASSER I AALBORG KOMMUNE

VIND EN “UPCYCLINGS” WORKSHOP
MED RÅT&GODT OG HØJER MØBLER A/S

hvor eleverne upcycler skolens gamle skolemøbler til nye, kreative og brugbare møbler,
som de kan bruge i deres klasseværelse eller på skolen.
Eleverne skal gå på jagt på deres skole og finde gamle møbler, som de vil prøve at upcycle. Det
kan være gamle ribber, lockers, reoler, tavler, katedre, borde eller stole. Der skal tages billeder af
de udvalgte møbler, som eleverne vil arbejde med, som skal uploades i ansøgningen.

HVAD KAN KLASSEN VINDE?
+
+

Et inspirationsbesøg i Råt&Godts værksted på Hjulmagervej 58, 9000 Aalborg.
(ca. 1 times varighed)
En skoleopgave, hvor eleverne skal idégenere på nye møbelløsninger i 		
arbejdsgrupper. (1½ time)
En heldags workshop for klassen, med Råt&Godt og Højer Møbler, i skolens sløjd
/ Håndværk & Design lokale, hvor arbejdsgrupperne konkurrerer om at lave det
bedste upcyclede skolemøbel. (6-7 timer). Klassen får selvfølgelig lov at beholde
de færdige møbler, der udvikles til workshoppen.

Baggrund og motivation
Højer Møbler og Råt&Godt har brug for jeres hjælp til at finde på nye sjove og fede
måder, vi kan genanvende gamle skolemøbler, så vi kan undgå at smide dem ud,
når vi indretter nye læringsmiljøer i Aalborg kommune. Det er både godt for miljøet,
mennesker og skolernes økonomi.

Ansøg her
https://hojermobler.dk/workshop-konkurrence/
Ansøgningsfrist
Onsdag den 6. maj 2019.
Vi udtrækker vinder-klassen fredag den 10. maj 2019
Spørgsmål
V/spørgsmål til konkurrencen kontakt
Janne Brandborg - jbr@hojermobler.dk
SE BETINGELSER PÅ NÆSTE SIDE

BETINGELSER! Det VIGTIGE med småt
Vinderklassen skal kunne afvikle præmien med
workshoppen og læringsforløbet om møbel-upcycling før
1. oktober 2019.
Der skal være mulighed for at være i skolens sløjd/
Håndværk & Design lokale. Der skal være en voksen til
stede, som kender og må betjene værktøjet i lokalet.
Der skal tages billeder af lokalet fra flere vinkler, som skal
uploades i ansøgningen.
Klassen skal på workshoppen have deltagelse af
minimum 2 voksne; En kontaktlærer samt en ekstra
voksen f.eks. en pædagog, en lærer, en forælder eller en
teknisk service leder.
Når vinderen er trukket aftaler vi de specifikke datoer
med kontaktlæren, så det passer ind i klassens skema og
lokalernes ledighed.
Forløbet består af et inspirationsbesøg hos Råt&Godt
af en times varighed, en skoleopgave, der varer en
dobbelttime (2x45minutter) samt en heldags workshop
i skolens værksted (6-7 timer). Underviser må påregne
forberedelsestid til planlægning af skoleopgave, kørsel til
og fra Råt&Godt mm.

UPCYCLING
- Upcycling, eller på dansk “opbrug”,
kan kaldes for opkvalificerende
genbrug. Det handler om at tilføje
ny værdi til en ting, man ellers ville
betegne som affald, for eksempel
ved at genopfinde det som et nyt
eller en del af et nyt produkt.
- Processen adskiller sig fra
genbrug, hvor en ting enten
genanvendes i den samme form,
som den er skabt (recycling),
for eksempel genbrugstøj, eller
nedbrydes for at blive en del af
et nyt produkt (downcycling), for
eksempel glas omsmeltet til nye
flasker.
- I Danmark er vi europamestre i
skrald med 718 kg per person om
året. Vi tager samtidig prisen for
at forbrænde mest af vores affald
i Europa, faktisk over halvdelen,
mens vi genanvender lidt under en
tredjedel.

PLADS TIL ALLE

Vester Hassing skole

Legehuler/læsehuler

OM Højer Møbler A/S
Højer Møbler indretter innovative og aktiverende læringsrum
og sælger skolemøbler. Højer Møbler arbejder for at skabe
endnu flere bæredygtige løsninger til gavn for mennesker og
miljø. Læs mere her: www.hojermobler.dk
OM Aalborg Kommune
Aalborg Kommune har indgået en aftale med Højer Møbler om
bæredygtige indkøb på skolemøbelområdet, der bl.a. betyder,
at skolemøblerne i højere grad en tidligere genanvendes/
upcycles og istandsættes.
OM Råt&Godt
Et socialøkonomisk værksted, der motiverer, styrker
og ruster udsatte unge socialt og fagligt til job eller
ungdomsuddannelse.
Råt&Godt
upcycler
gamle
produkter og materialer til nye fede løsninger – fordi
mennesker og materialer fortjener en chance til.
Læs mere her: www.raatoggodt.dk

Vester Hassing skoles gamle katedre
har fået nyt liv - er blevet upcyclet til
huler i samarbejde med Råt & Godt.

