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Nyt om Billund Builds  
Velkommen tilbage til et nyt skoleår, hvor vi fortsætter med et Billund Builds Nyhedsbrev. Heri orienteres om 
tiltag, aktuelle aktiviteter og deadlines, der kan understøtte arbejdet med Billund Builds Skabende 
Verdensborgere før og under uge 5. Alle tilmeldte får Nyhedsbrevet direkte tilsendt. 

Det overordnede formål med de tiltag og aktiviteter, der iværksættes i forbindelsen med Billund Builds 
Skabende Verdensborgere er at udbrede og implementere metoder fra Billund Builds i den daglige 
pædagogiske og didaktiske praksis “fra uge 6 til uge 4”.  Derudover sættes der i år særligt fokus på at 
skabe aktiviteter, der kan være med til at styrke “vi” følelsen i uge 5 og understrege, at i Billund Kommune 
lærer børn gennem samskabelse, leg og eksperimenterende processer. 

Referencegruppen, som består af fagprofessionelle og ledere fra dagtilbud og skoler i Billund Kommune, 
udvides i år med udviklingsgrupper. Intentionen er at tiltag og aktiviteter i forbindelse med Billund Builds i 
endnu højere grad samskabes med praksis med det formål at gøre dem relevante og meningsfulde for 
praksis. Dette betyder konkret, at følgende tiltag udvikles sammen med praksis:                                             
1) Inspirationsworkshops, 2) styrkelsen af fællesskabsfølelsen i uge 5, 3) en Billund Builds workshop med det 
formål at klæde tovholdere og nye medarbejdere på til at samskabe og vedligeholde det fælles 
fundament for Billund Builds fra uge 6-4 samt 4) evaluering af Billund Builds Skabende Verdensborgere. 

Som noget nyt arbejder vi også med børnereferencegrupper i år. De første børnereferencegrupper 
bestod af skolestartere og 4. klasses elever, der i fællesskab på de enkelte skoler arbejdede kreativt og  
dialogisk med at udfolde temaet Skabende Verdensborgere. På den baggrund er der udarbejdet 
mindmaps som inspiration til mulige vinkler på det videre arbejde med temaet i Billund Builds, som er sendt 
ud til de enkelte dagtilbud og skoler. Der afholdes endnu en omgang børnereferencegrupper med 
elevrådsrepræsentanter fra mellemtrinnet og udskolingen i løbet af efteråret.  

Derudover har vi valgt, at årets Billund Builds plakat udarbejdes på baggrund af en plakatkonkurrence 
blandt børn fra 0-16 år. Konkurrencen er allerede i gang på facebook, men vi opfordrer jer til at støtte op 
om, at så mange børn som muligt får mulighed for at give deres bud på, hvad en skabende 
verdensborger er for en størrelse. De tegninger, der ikke vinder, vil blive anvendt på anden vis til at 
synliggøre, hvilke forståelser af og perspektiver på skabende verdensborgere, børn i Billund Kommune har. 
Et opslag til ophæng er sendt til skolelederne. Deadline for deltagelse er d. 9/9-19. 
  
I det næste nyhedsbrev vil der blandt andet være fokus på de tiltag referencegruppen er i gang med at 
skabe samt hjemmesiden som videndelingsfora.  

Vi glæder os til igen i år at samarbejde med jer omkring Billund Builds,  

Karina Krogh Kristensen, Hanne Holm og Majbritt Christensen 
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Hvad siger børnene i Billund Kommune om 
Skabende Verdensborgere? 
 -  Skolestartere og 4.klasses elevers perspektiver på temaet

Hvad er Skabende Verdensborgere 
ifølge børnene i Billund Kommune?

Vi er alle verdensborgere, for
alle har en stemme

Vi er alle verdensborgere
for vi bor i verden

Alle er verdensborgere ligesom der
borgere i Grindsted og i landet

En god verdensborger er en,
der er god mod miljøet, så vi

alle kan være glade

En, der fikser
ødelagte tingEn, der opfinder 

En, der reparerer ting 

En, der skaber 

En, der kan lave mac,
iPhone, pc etc.

En, der opfinder og
skaber ting gode

En ,der laver noget 

En, som skaber lys og glæde
og som ikke giver op, men

kæmper videre

At være rig eller millionær

En, der gør verden bedre
- en god verden

En, som kan
håndtere ting



Kompetenceløft 
På skoleområdet udbydes igen i år kompetenceløft i form af 3 Kvartalsworkshop med hvert sit 
fokusområde, der enten kan vælges enkeltvis eller som en samlet pakke.  

Kvartalsworkshop 1 den 26/9-19 kl. 14.30-17.00  
Formålet med workshoppen er at få viden om og inspiration til samskabende, legende og 
eksperimenterende læreprocesser, der kan anvendes i forbindelse med Billund Builds samt i den 
daglige praksis. Indholdet på workshoppen vil fokusere mere specifikt på facilitering og evaluering af 
undervisningen. På workshoppen afprøves konkrete, letanvendelige metoder og pædagogiske greb, 
som kan tænkes ind i egen praksis umiddelbart efter. 

Alle deltagerne vil modtage en fysisk toolbox indeholdende metodekort, Pick-a-Card samt andre 
værktøjer og remedier, der kan understøtte den faciliterende lærer i samskabende, legende og 
eksperimenterende læreprocesser. 

Kvartalsworkshop 2 den 26/11-19 kl. 14.30-17.00 
Formålet med workshoppen er at få viden om og inspiration til, hvordan man kan arbejde direkte og 
indirekte med det skabende verdensborgerskab i en samskabende, legende og eksperimenterende 
undervisning. På workshoppen afprøves formater og metoder til udfoldelse af verdensborgerskabs 
kompetencer. 

Workshoppen kan med fordel bygge ovenpå på Kvartalsworkshop 1. 

Alle nye deltagerne vil modtage en fysisk toolbox indeholdende metodekort, Pick-a-Card samt andre 
værktøjer og remedier, der kan understøtte den faciliterende lærer i samskabende, legende og 
eksperimenterende læreprocesser. Toolboxen suppleres med nye udvalgte metoder. 

Kvartalsworkshop 3 den 13/1-20 kl. 14.30-17.00 
Formålet med workshoppen er at få viden og inspiration til at tænke inkluderende fællesskaber ind i 
forbindelse med en samskabende, legende og eksperimenterende tilgang til undervisningen. På 
workshoppen afprøves konkrete metoder og pædagogiske greb til at sætte rammerne for reelt at 
inkludere alle børn i samskabende, legende og eksperimenterende læreprocesser. 

Workshoppen kan med fordel bygge ovenpå på Kvartalsworkshop 1 og 2. 

Alle nye deltagerne vil modtage en fysisk toolbox indeholdende metodekort, Pick-a-Card samt andre 
værktøjer og remedier, der kan understøtte den faciliterende lærer i samskabende, legende og 
eksperimenterende læreprocesser. Toolboxen suppleres med nye udvalgte metoder. 

Tilmelding senest den 19/9-19 via mail til mbc@cocplayfulminds.org med info om navn, mail, skole, 
afdeling samt hvilke workshops, der ønskes deltagelse i. 
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Samarbejde med studerende fra UCL 

Igen i år samarbejder UCL Jelling og CoC Playful Minds om, at studerende på læreruddannelsen på 1. 
semester i Jelling kan deltage i Billund Builds Skabende Verdensborgere. De studerende tilknyttes de 
skoler, der ønsker deltagelse af studerende i uge 5. Der er på baggrund af evalueringen af Billund Builds 
Development udarbejdet en ny samarbejdsaftale mellem UCL og CoC Playful Minds, der skal sikre, at 
alle parter oplever samarbejdet som meningsfuldt og givende.  

Som forberedelse til uge 5 samarbejder UCL og CoC Playful Minds om at klæde de studerende og 
deres undervisere på, så de har viden om, hvordan der arbejdes med Billund Builds i praksis, hvordan de 
studerende kan bidrage til praksis, og hvad der forventes af dem i uge 5.  Som et led i dette skal alle 
skoler i starten af november have afklaret, hvor mange studerende de ønsker, hvad de gerne vil have 
de studerende til at deltage i samt hvilke forventninger, de har til de studerendes deltagelse. Hensigten 
er, at der etableres en kontakt mellem de fagprofessionelle og de tilknyttede studerende i løbet af 
november, så de studerende kan deltage i dele af planlægningen af uge 5.  

Yderligere information sendes direkte til skolelederne.  
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Kontaktoplysninger 

Billund Builds udvikles og koordineres af en arbejdsgruppe, der består af kvalitetskonsulent Karina 

Krogh Kristensen, skolekonsulent Hanne Holm og Majbritt Christensen fra CoC Playful Minds. 
  
CoC Playful Minds står gerne til rådighed for spørgsmål og inspiration, ligesom vi meget gerne  
samarbejder med jer omkring udvikling og afvikling af forløb, der tager afsæt i samskabende, 
legende og eksperimenterende tilgange. 

Alle er velkomne til at tage direkte kontakt til Majbritt Christensen, CoC Playful Minds 
E-mail: mbc@cocplayfulminds.org  
Mobil: 28 83 72 93 
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