Bazar-dag i din kommune?
I Randers er der gennem de seneste to år afholdt en stor Bazar-dag, hvor lærere og pædagoger i
kommunen mødes med skoletjenester og læringstilbud i Randers og omegn. Dagen har været en
kilde til øget samarbejde, og erfaringerne kan bruges i andre kommuner, der arbejder med Den
åbne skole.
Af: Birthe Bitsch Mogensen, koordinator i SkoletjenesteNetværk og projektleder på Bazar-dag
I Randers er der i åben skole-regi udviklet en
Bazar-dag, hvor lærere og pædagoger møder
skoletjenester og læringstilbud. Efter to år
med Bazar-dag har SkoletjenesteNetværket i
Randers og Randers Kommune samlet en
række erfaringer og arbejder fortsat på at
videreudvikle dagen i samarbejde med
brugerne.
Et fagligt åndehul
Under overskriften ”Et fagligt åndehul for
lærere og pædagoger i Randers” mødtes
lærere, pædagoger og Skoletjenester i marts
måned 2015 til en dag med inspiration,
erfaringsudveksling og networking. Til stede
var 24 skoletjenester og læringstilbud med
stande, og programmet rummede derudover
18 oplæg og workshops. Vores evalueringer
fra første år viste, at deltagerne ud over
Skoletjenesternes stande også ønskede
oplæg udefra om praksisnære
problemstillinger i kommunens regi.
Det blev imødekommet, og blandt andet
holdt Theresa Schilhab to velbesøgte
foredrag om sanseoplevelser i læring.
Oplægget foregik både formiddag og
eftermiddag, så flest mulige kunne deltage.
Derudover var der oplæg i tre spor for
lærerne og pædagogerne, som bl.a.
omhandlede emnerne Fri for mobberi, Læring
i vuggestue, Forenklede Fælles Mål og Den
åbne skole og udeskole.

Se Theresa Schilhabs blog på EMU, profil på
portalen PURE og find information på hendes
hjemmeside.
Videndeling på tværs af regionen
I nationalt perspektiv havde vi inviteret
konsulenterne fra Region Midtjylland, som
arbejder med børns læring 0 - 18 år. De
havde mulighed for at deltage i det planlagte
program, og derudover havde vi iværksat en
særlig session, hvor de kunne mødes med
hinanden og dele viden om, hvordan de
arbejder i de forskellige kommuner; hvad der
lykkedes, og hvilke udfordringer der er. Det
viste sig at være udbytterigt for alle parter,
og vi har fået positive tilbagemeldinger på
formen.
At få hul igennem
En udfordring ved denne type arrangementer
kan være at få lærere og pædagoger med
travle hverdage til at dukke op. I den
forbindelse oplevede vi stor opbakning fra
Børnechefen og Skolechefen, og jeg
samarbejdede med de pædagogiske ledere
for dagtilbuddene og skolelederne, så de
kunne bakke op om arrangementet ude på
institutionerne. På den måde er det lykkes at
få hul igennem til skoler og institutioner, og
vi håber på, at endnu flere vil deltage næste
gang.

www.skoletjenestenetvaerk.dk
www.skoletjenesten.dk

Besøgstallet stiger

Erfaringer til næste år

Den første Bazar-dag, som jeg arrangerede
umiddelbart efter jeg tiltrådte som
koordinator i Nationalt Netværk af
Skoletjenester, løb af stablen i juni 2014. Vi
havde i samarbejde med Skoletjenesterne i
Randers kommune drøftet indhold og form
på Bazar-dagen. Det blev til et helt
dagsprogram, og første år kom vi op på 20
forskellige stande. Vi ville gerne have endnu
flere besøgende til den næste Bazar-dag og
valgte derfor at få sparring med
skoletjenesterne i Randers og de øvrige
interessenter; lærere, pædagoger,
skoleledere og dagtilbudsledere. Og det gav
os en god viden om deres behov.

De tidligere Bazar-dage har givet os gode
erfaringer at arbejde videre med. Blandt
andet viser den seneste evaluering i
skoletjenesteNetværk i Randers, at der er
ønske om flere ”huller” i programmet, så der
er tid til at tale med de forskellige
skoletjenester og læringstilbud mellem
oplæggene. Endvidere skal der skabes endnu
bedre sammenhæng mellem oplæg og
standplads, hvorfor det i evalueringen
anbefales, at oplæggende foregår i
umiddelbar nærhed af standpladsen.

Arrangementet blev afholdt i kulturhuset i
Randers, som rummer en stor sal, der kunne
sætte rammen om de mange aktiviteter. I
løbet af en time var den forvandlet til en
undervisningsbazar med farverige kostumer,
jernaldermænd, sammenpresset affald,
udstoppede ræve, kunstværker og meget
mere.
Udvikling af netværk
Evalueringen af dagen viste, at
arrangementet blandt andet blev brugt til at
skabe netværk mellem de forskellige
skoletjenester, f.eks. ønskede Folkekirken at
lave et forløb med Naturcenteret og Randers
Regnskov, som blev drøftet over dagen.
Det blev startskuddet til en årligt
tilbagevendende event, og i 2015 kunne
Bazar-dagen trække endnu flere besøgende.
Evalueringsskemaer fra deltagerne viste, at
80 procent vil anbefale Bazar-dagen til andre,
og vi ser derfor frem til at hæve
besøgstallene yderligere i 2016.

Målet med dagen er at styrke samarbejdet
mellem skoler, dagtilbud, kommuner og
kulturliv, og vi glæder os til at byde
velkommen til endnu en Bazar-dag i det
kommende år.
KONTAKT
Har du spørgsmål eller ideer til Bazar-dagen,
eller er der noget, du gerne vil have uddybet,
er du velkommen til at kontakte Birthe Bitsch
Mogensen på telefon 30 55 73 45 eller på
bbm@skoletjenestenetvaerk.dk

PROGRAM OG BILLEDER
Læs mere om Bazar-dagen og se program og
billeder på Kommunens hjemmeside
http://bornogunge516.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=194502
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