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Den fulde oversigt over vores praksiskonsulenter
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BRUG OS…

…OVER 
TELEFONEN, 
MAIL ELLER 

SKYPE

…TIL 
TEAMMØDER, 
OBSERVATION

, FEEDBACK
M.M.

…OVER EN 
PERIODE 

SOM 
TEAMETS 

SPARRINGS-
PARTNER

Kontakt os gerne med jeres konkrete behov, så vil vi koble jer bedst muligt med en af vores folk: 
louise@autens.dk.

I kan også gribe fat i en konsulent selv, hvis I allerede har et forløb i gang med vedkommende. 
Husk altid: cc til louise@autens.dk.

Hver skole har fået tildelt et antal timer til teamstøtte. Vær obs på at nogle behov kan kræve 
forberedelsestimer, hvis I fx har brug for særligt materiale, arbejdsark el. andet, der skal udarbejdes.

Konsulenter fra udlandet kan vi hive fat i via mail eller skype – og hvis der er tilstrækkeligt med teams, 
der har samme behov, kan det være en mulighed at få vedkommende over en uge. 

…TIL 
FORSLAG TIL 
METODER, 

ARBEJDSARK
M.M. 

(VÆRKTØJS-
KASSE)



LISE LOTTE TEAMSTØTTE & SPARRING, PROCES- OG PROJEKTPLANLÆGNING, 
PROCESVÆRKTØJER OG PROJEKTINSPIRATION  

LISE LOTTE DAGGER
Tag fat i mig hvis I har brug for… 

Hej! Jeg hedder Lise Lotte, og jeg er brænder for  at arbejde med kreativitet, 
innovation og entreprenørskab i folkeskolen. Sammen med mit daværende team 
på mellemtrinnet lavede vi skolen helt om, så det var sjovt, engagerende, 
meningsfuldt og hands-on for børnene. Og superspændende og sjovt for os som 
lærere også. Det blev til over 10 års innovativ praksis med lange entreprenørskabs-
projektforløb skoleåret igennem, hvor eleverne oplevede at være mere 
motiverede, at de lærte mere, var mere kreative og innovative. Samtidig 
oplevede de at få flere venner på grund af den dynamiske organisering af 
hverdagens læringsforløb. Derudover har jeg arbejdet meget med øvelser fra Den 
Kreative Platform (rigtig godt i ideudviklingsfaserne og til at skabe energiboost) og 
synlig læring. 

Innovationskonsulent i Autens

Lærer gennem mange år.

Kontakt mig på:

liselotte@autens.dk

Twitter: @LiseLotteDagger

26 50 62 70

Sparring vedr. faginddragelse og 
tværfaglige projekter  

Inspiration og arbejde med metoder til 
idégenerering (Den Kreative Platform). 

Designmodeller, 
procesværktøjer og andre 
værktøjer til arbejdet

Støtte og sparring i alle faser af 
arbejde – og helt lavpraktisk 
projektplanlægning i hverdagen

Inspiration & idéer til arbejdet med 
innovationsforløb

Virksomhedssamarbejde & Åben skole

Teamets samarbejde omkring 
projektforløb



LENE FIRE-MODEL, INNOVATION, KREATIVITET, ENTREPRENØRSKAB, NYTÆNKNING, PROJEKTBASERET 
LÆRING, HIGH TECH HIGH METODER, LÆRINGSMILJØER, GLOBALT NETVÆRK, GLOBALT SAMARBEJDE 

LENE JENSBY LANGE

Tag fat i mig hvis I har brug for…

Hej! Jeg hedder Lene og er brændende optaget af, hvordan vi skaber en skolehverdag, der er 
engagerende, meningsfuld og lærerig for hver eneste elev, vi har med at gøre. En hverdag, der 
kan være med til at åbne deres øjne for, hvad de er gode til og brænder for i livet, samtidig med 
at vi skaber rammerne for alt det, de ikke selv havde tænkt på. Projektbaseret læring og 
innovationsprojekter rammer i min verden ”the sweet spot”, hvor vi kan koble den enkelte elevs 
styrker og interesser medvigtige kompetencer til det 21. århundrede gennem læringsformer, vi 
ved virker og engagerer – at det er kollaborativt, socialt, hands-on, mange måder at lære på og 
med en klar fælles mission, der motiverer. Jeg har oplevet så mange gribende eksempler på, 
hvad børn og unge er i stand til, når man skaber de rette motiverende rammer, der på én gang 
tager dem alvorligt, stiller krav og sætter dem fri. 

Jeg har arbejdet intensivt med skoleudvikling siden 2002 og arbejdet med et hav af lærere, 
pædagoger, elever og skoleledelser i en nysgerrig udforskning af nye meningsfulde praksisformer 
(og gamle praksisformer, der virkelig rykker og giver mening i et fremtidsperspektiv) såvel som de 
fysiske læringsrum, der understøtter den praksis vi ønsker – inkluderende læringsmiljøer, hvor alle
børn og unge har gode konstruktive rammer for deres læring, trivsel og udvikling. 

Jeg startede Autens i 2005 og er således selv iværksætter og arbejder dagligt med innovation og 
gennemførelse af projekter med mange eksterne parter og ikke mindst en masse spændende 
legekammerater både herhjemme og  over hele verden.  Og deler gladeligt ud af inspiration fra 
alle de spændende skoler, vi kender rundt omkring. 

LENE JENSBY LANGE 
Indehaver Autens, 
skoleudviklingskonsulent

Leder netværket Global 
Schools Alliance. I bestyrelsen 
for flere skole-initiativer rundt 
om i verden.

Kontakt mig på: 
lene@autens.dk

20705230

Twitter:@lenejensbylange 

Inkluderende læringsmiljøer til nye læringsformer og 
21. århundredes kompetencer

Kreativitet, innovation og 
entreprenørskab – og 
virksomhedssamarbejde/åben skole

FIRE-modellen – indhold, 
proces, metoder, arbejdsark m.m.

Inspiration & ideer til jeres forløb Samarbejde med skoler ude i verden 

High Tech High metoder 
til projektbaseret læring

Link til High Tech High lærere, skoler rundt om og andre 
inspirerende lærere. Har stort netværk og kan hive meget 

inspiration ind til jer

Motivation, læringslyst, inklusion, elev-empowerment



SØREN PETER TEAMSTØTTE & SPARRING, NATURFAG & PROJEKTER OG  PROCES- OG 
PROJEKTPLANLÆGNING

SØREN PETER DALBY 
ANDERSEN Tag fat i mig hvis I har brug for... 

Hej! Jeg hedder Søren Peter. Jeg har en kæmpe interesse og stor praktisk, didaktisk og 
teoretisk indsigt i innovationsforløb og projektarbejde, særligt indenfor naturfagene. 
Jeg har arbejdet med innovationsforløb og udviklet modeller à la FIRE-modellen som 
lærer i Hvidovre gennem mange år, hvor vi var så heldige at vinde en national 
undervisningspris for vores forløb ”Elever og Ellehammer”. Jeg arbejder i dag i det 
daglige som talentvejleder og projektleder ved Sciencetalenter, Talentcenteret i Sorø 
og har mit hjertebarn KlimaZirkus ved siden af. Her arbejder vi med temaer som f.eks. 
FN’s 17 verdensmål, klima og bæredygtighed med fokus på innovation, hvor eleverne 
er aktive deltagere i læreprocesserne og arbejder med autentiske læringsforløb, så 
læring opleves meningsfuld og engagerende. Eksempelvis ved at lave samarbejde 
mellem skole og verden udenfor og sammen løse nogle udfordringer og arbejde med 
sociale innovationer. Jeg har skrevet en master i Innovation, hvor jeg har udviklet bud 
på en dansk taksonomi for innovationskompetencer, som er velegnet i folkeskolen.  

Projektleder hos 
Sciencetalenter. 

Indehaver af Snitfladen og 
KlimaZirkus

Kontakt mig på: 
sorenpeter@autens.dk

Innovationsdidaktik og en 
taksonomi for 
innovationskompetence

Sparring vedr. faglige mål og 
tværfaglige projekter  

Sparring vedr. teknologi, STEM-fag og didaktik 
indenfor naturfag og engineering

Hvordan kommer vi i gang? Hvilket metoder kan 
vi bruge? Designmodeller som FIRE, 
procesværktøjer og andre værktøjer til arbejdet

Virksomhedssamarbejde & 
Åben skole



CHRISTOFFER TEAMSTØTTE & SPARRING, PROCES- OG PROJEKTPLANLÆGNING, 
PROCESVÆRKTØJER OG ERFARING INDENFOR SPECIALOMRÅDET 

CHRISTOFFER COLD-
RAVNKILDE Tag fat i mig hvis I har brug for… 

Hej! Jeg hedder Christoffer, og jeg mener, at det fineste inden for undervisning, er 
at gøre den meningsfyld og transformerende, så den ændrer og/eller skærper 
elevernes syn på verden og dem selv og som kan sende dem ud ad nye veje.

Jeg har arbejdet passioneret med innovationsforløb gennem mange år i mit job 
som lærer i Hvidovere og nyder den måde, eleverne udvikler sig på, og det 
engagement, vi sammen kan skabe. Gennem projektbaseret undervisning og 
læring kommer flere af elevernes ressourcer og færdigheder i spil, og de oplever 
at bruge deres faglighed i praksis. Eleverne lærer at samarbejde og bliver i stand 
til at anvende egne kompetencer. Det at kende egne styrker og svagheder og at 
kunne reflektere over egne processer højner læringen og skaber den motivation, 
der også giver ejerskab for de projekter og forløb, der udvikles. Det er også vinkler, 
jeg tager med i mit arbejde med gruppeordningen, som jeg også er involveret i 
på min skole. 

Lærer på Præstemoseskolen

Kontakt mig på: 
Christoffer@autens.dk

Viden og inspiration ift. at arbejde med børn 
med generelle indlæringsvanskeligheder

Sparring vedr. faginddragelse & 
tværfaglige  projekter

Spørgsmål mv. angående 
inddragelse af AKT & SSP 

Inspiration & idéer til 
innovative læringsforløb  

Virksomhedssamarbejde 
& Åben skole

Refleksion og inspiration til at arbejde med 
innovationsforløbene – hvordan kommer vi i 
gang? Hvordan kommer vi videre? 

Særlig viden inden for det kreative felt 
og kreativtetsforløb



SUZANNE FIRE-MODELLEN, PROJEKTBASERET LÆRING, TEAMETS SAMARBEJDE OM PROJEKTFORLØB

SUZANNE CRAWFURD Tag fat i mig hvis I har brug for... 

Hej, jeg hedder Suzanne. Jeg er optaget af innovations- og projektbaseret læring, og 
hvordan man kan understøtte teamenes udvikling af en sådan praksis ved at sætte de 
forskellige lærere og pædagogers kompetencer i spil sammen. 

Jeg har stort fokus på de faglige mål i arbejdet og har selv linjefag i dansk og 
kristendom og et særligt fokus på samspillet mellem naturvidenskaben og 
humanvidenskaben og at få disse til at tale sammen. 

Jeg har udviklet mange lange autentiske læringsforløb på indskoling og mellemtrin og 
har undervist udskoling. Jeg er både læsevejleder, procesvejleder og facilitator af 
læreprocesser. 

Selvstændig konsulent og 
lærer gennem mange år

Kontakt mig på: 
suzanne@crawfurd.dk

Støtte, sparring & refleksion 

Samspil mellem humanistiske og 
naturfaglige fag i projektforløb

FIRE-modellen, procesværktøjer og andre 
værktøjer til arbejdet

Læringsmål og didaktik

Konkret projektplanlægning og 
gennemførelse

Evaluering af innovative forløb



HAMAYUN INNOVATIONSFORLØB, PROCES- OG PROJEKTPLANLÆGNING, ERFARING MED 
SPECIALOMRÅDET OG INSPIRATION TIL KUNST & DIDAKTIK 

HAMAYUN BUTT 
Tag fat i mig hvis I har brug for… 

Hej! Jeg hedder Hamayun, er lærer i Hvidovre – og er superskarp til innovative processer, 
kunst og samarbejde med verden omkring skolen. Jeg begyndte at arbejde med børn og 
unge for snart 10-12 år siden med et ønske om at vække deres nysgerrighed og iver for 
livet. Min tese er, at relevans og begejstring skaber mening blandt børn og unge. En del af 
at danne sig som menneske handler i høj grad om at udvikle evnen til at gå i dialog med 
både det kendte og ukendte for at tilegne sig et mere nuanceret billede af virkeligheden. 
Disse elementer kommer børn og unge i berøring med, når de møder en projektbaseret 
tilgang i skolen og med en projektbaseret tilgang og design thinking har jeg været med til 
at udvikle undervisningsforløb og -projekter de sidste 10-12 år i folkeskolen. Jeg har 
gennem mange år også undervist på skolens specialklasserække med stor entusiasme og 
jeg har en brændende passion for at flere børn, lærere og pædagoger får lejlighed til at 
gøre disse arbejdsformer til en integreret del af deres skolehverdag.

Lærer på Præstemoseskolen 

Kontakt mig på:

hamayun@autens.dk 

Sparring vedr. faginddragelse og 
tværfaglige projekter  

Virksomhedssamarbejde & 
Åben skole

Inspiration til at komme i gang med og 
videre med innovationsprojekter

Spot på gruppeordning i forhold til 
innovative forløb og projektarbejdsform 

Design-thinking modeller (som FIRE) og 
inspiration og viden vedrørende didaktik 
og læreprocesser ift. innovation

Store vilde autentiske projekter J

Kunst og innovationsforløb



IAN TEAMSTØTTE & SPARRING, PROCES- OG PROJEKTPLANLÆGNING, NATURFAG & ENGINEERING 
OG ERFARING MED BØRN MED SÆRLIGE BEHOV 

IAN STENZ

Tag fat i mig hvis I har brug for… 

Hej! Jeg hedder Ian og er bidt af kreativitet, innovation og Design Thinking i grundskolen. 
Derudover er jeg også fascineret af teknologi og de muligheder, som det kan give os. Det 
er blevet min mission at vise, at det kan styrke fagligheden i skolen, når vi har fokus på det 
kreative og innovative i vores læring. Det er vi lykkedes med på min skole. 

Det er vigtigt for mig, at vi strukturerer skolesystemet, så næste generation bliver klar til at 
skabe fremtiden. Jeg har stor praktisk erfaring med at arbejde temabaseret i 
undervisningen, masser af værktøjer til innovation og kreativitet – er certificeret Google 
innovator - og så er jeg en del af fællesskabet Edunør, hvor vi arbejder med at bruge 
engineering til at skabe interesse og motivation til de klassiske naturfag. Jeg har stor erfaring 
med innovationsprojekter med mine elever og har hovedansvar for det på min skole.

Jeg deler en masse inspiration fra min praksis på min blog: http://ianstenz.dk. Så finder du 
noget der, der interesserer dig, så hiv endelig fat!

Lærer på Friskolen i Skallerup

Kontakt mig på: 

ian@autens.dk

http://ianstenz.dk

Twitter: @ianstenz

Støtte, sparring & refleksion 

Refleksion og inspiration til at 
arbejde med projekterne ift. 
niveau

Virksomhedssamarbejde & 
Åben skole

Designmodeller, procesværktøjer og andre 
værktøjer til arbejdet

Spørgsmål mv. angående at arbejde 
med børn med særlige behov

Sparring vedr. naturfag og engineering

Sparring vedr. faginddragelse og 
tværfaglige projekter  

Inspiration & idéer til 
arbejdet med 
projektbaseret læring  

PBL & Designthinking ift. 
eksaminer & prøver

http://ianstenz.dk


ELIZABETH GENNEMFØRELSE AF INNOVATIONSFORLØB, PLC OG SAMARBEJDE MED 
VERDEN OMKRING SKOLEN I PROJEKTFORLØB (ÅBEN SKOLE)

ELIZABETH M. GRAY Tag fat i mig hvis I har brug for… 

Hej! Jeg hedder Elizabeth og jeg har et bredt og omfattende kendskab til grundskole-
området og har arbejdet meget med innovative læringsprocesser og 
projektbaserede læringsforløb. Blandt andet er jeg projektleder på 9. 
årgangsprojektuge, som er designet til at være en innovativ læringsproces med 
autentiske problemstillinger fra kulturinstitutioner og virksomheder. 

Jeg har også være meget optaget af at gøre åben skole og innovation til en naturlig 
del af Hvidovre kommunes skolevæsen, eksemplificeret med et projekt i samarbejde 
med Zoo. Jeg kan hjælpe jer gennem forløbene og alle de metoder, man kan 
trække på undervejs i innovative læringsforløb. 

Lærer på Dansborgskolen, PLC 
koordinator og 
innovationsvejleder   

Kontakt mig på: 

elizabeth@autens.dk

Inspiration og viden 
vedrørende PLC

FIRE og andre designmodeller, procesværktøjer 
og andre værktøjer til arbejdet

Sparring vedr. faginddragelse og 
tværfaglige projekter  

Virksomhedssamarbejde & 
Åben skole



MARIANNE INSPIRATION TIL ARBEJDE MED MATEMATIK OG NATURVIDENSKAB I PROJEKTER 

MARIANNE POVLSEN
Tag fat i mig hvis I har brug for… 

Hej! Jeg hedder Marianne. Jeg har været lærer i 22 år med linjefag i matematik, 
geografi og biologi og er uddannet matematikvejleder. 

Jeg har arbejdet med skoleudvikling de sidste fem år og har erfaring med naturfag i 
udskolingen og matematik i både indskoling, mellemtrin og udskoling. 

Jeg arbejder med en anerkendende tilgang til eleverne og stor elevinddragelse i 
planlægningen af projekter. Derudover har jeg arbejdet meget med synlig læring 
og kan støtte jeres arbejde omkring formulering og indarbejdelse af læringsmål og 
tegn på læring i innovationsforløbenes forskellige faser. 

Jeg har en positiv, konstruktiv tilgang og glad energi at bringe med ind i arbejdet, så 
vi nok skal komme derudaf. 

Lærer på Humlebæk Skole

Kontakt mig på: 

mpovlsen@jubii.dk

Ideer til, hvordan I inddrager 
matematik i jeres 
innovationsforløb

Sparring på den naturvidenskabelige 
del af et projekt

Hjælp til kommunikationen med 
forældrene

Metoder til at undersøge, 
hvad eleverne lærer

Støtte til at sætte (faglige) mål for 
projekterne



EMMA DET 21. ÅRHUNDREDES KOMPETENCER OG LÆRINGSDESIGN - ELEVPERSPEKTIVET. 

EMMA BOCK
Tag fat i mig hvis I har brug for… 

Hej! Jeg hedder Emma. Jeg er elevkonsulent hos Autens og blev student i sommers 2019 fra 
Team Danmark linjen. Jeg er kajakroer og er en af de bedste unge kajakroere i Danmark. 

På min skole blev der bevidst arbejdet med de 21. århundredes kompetencer og projekter i 
praksis, hvilket havde utrolig stor betydning for både mig selv og min klasse. Siden 8. klasse har 
jeg haft lejlighed til at sætte mig grundigt ind i forskning bag det 21. århundredes kompetencer 
i samarbejde med Microsoft Education og Styrelsen for IT & Læring. I den forbindelse har jeg 
holdt oplæg og workshops for lærere og elever mange steder i landet såvel som på 
konferencer i både Danmark og England. Derudover har jeg har for Styrelsen for IT og Lærings 
nationale været vejleder, inspirator og dommer ved elevkonkurrence CRAFT, som arbejder 
med kompetencerne innovation, samarbejde og IT. Det er mit ønske at give elever den samme 
positive undervisningsoplevelse, som jeg selv fik - en oplevelse af, hvordan man udvikler sig og 
vokser som elev. Derfor er jeg meget optaget af elevperspektivet i skolen – og hvor langt det er 
muligt for elever at nå, når man skaber de rette betingelser og stilladserer det godt. 

Jeg sparrer og/el. laver workshops om praksisværktøjer til at designe læreprocesser, hvor der 
lægges særlig vægt på 21. årh. Kompetencer som f.eks. kollaboration, kommunikation, 
videnskonstruktion m.m. og kombinerer disse med med konkrete eksempler.

Elevkonsulent i Autens 

Kontakt mig på:

Emma@autens.dk Tilrettelæggelse af 
læreprocesser ud fra 
det 21. århundredes  
kompetencer

Elevperspektiv på 
nye læringsformer

Sparring om motivation og elevers 
engagement og selvledelse

Inspirationsoplæg

Internationalt elevsamarbejde



IDA DET 21. ÅRHUNDREDES KOMPETENCER OG LÆRINGSDESIGN - ELEVPERSPEKTIVET. 

IDA RABEN-LEVETZAU 
Tag fat i mig hvis I har brug for… 

Hej! Jeg hedder Ida. Jeg blev student i sommeren 2018 og er elevkonsulent hos Autens ved 
siden af mit studie, hvor jeg læser pædagogik. Jeg har sammen med Emma (Emma Bock, 
elevkonsulent hos Autens) gået i en skole, hvor der bevidst er blevet arbejdet med de 21. 
århundredes kompetencer og projekter i praksis. Dette har haft enorm stor betydning for 
mig og min klasse, hvilket jeg ofte er ude og holde oplæg om på skoler rundt om i landet. 
Jeg har siden 8. klasse haft lejlighed til at sætte mig grundigt ind i forskning bag det 21. 
århundredes kompetencer i samarbejde med Microsoft Education og Styrelsen for IT & 
Læring. I den forbindelse har jeg holdt oplæg og workshops for lærere og elever mange 
steder i landet såvel som på konferencer i både Danmark og England. 

Jeg laver bl.a. workshops om værktøjer til at designe læreprocesser, hvor der lægges 
særlig vægt på fx kollaboration, kommunikation, videnskonstruktion m.m. med konkrete 
eksempler fra hverdagens skoleliv. Jeg er stærkt optaget af elevperspektivet i skolen – og 
hvor langt det er muligt for elever at nå, når man skaber de rette betingelser og stilladserer 
det godt. 

Elevkonsulent i Autens og 
Student Empowerment 
Facilitator i Global Schools 
Alliance

Kontakt mig på:

Ida@autens.dk 

Tilrettelæggelse af 
læreprocesser ud fra 
det 21. århundredes  
kompetencer

Elevperspektiv på 
nye læringsformer

Sparring om motivation og elevers 
engagement og selvledelse

Inspirationsoplæg

Internationalt elevsamarbejde



LOUISE FIRE-MODELLEN, INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB OG PROJEKTINSPIRATION

LOUISE W. GLENTHØJ 
Tag fat i mig hvis I har brug for… 

Hej! Jeg hedder Louise og jeg har en særlig pædagogisk orienteret interesse for 
kreativitet, innovation og entreprenørskab. Jeg brænder for at støtte op om og 
være med til at gøre læring, for store og små - inspirerende og motiverende.

Læringsoplevelser som vækker nysgerrigheden og åbner op for udviklingen af 
vigtige kompetencer indenfor kreativitet, sociale interaktioner, samarbejde, selvtillid, 
selvværd, forståelsen af sig selv om medborger i et stort fællesskab mv. 

Jeg vil meget gerne bidrage med min praktiske og teoretiske viden, som har jeg 
erhvervet gennem mit arbejde som pædagog, kandidat i pædagogisk sociologi og 
hos Fonden for Entreprenørskab sammen med jer og assistere der, hvor jeg kan 
hjælpe og støtte bedst muligt. Jeg er især stærk i at finde både teori, forskning, 
metoder og eksempler frem til jer, som kan støtte jeres praksis.

Projektkoordinator, pædagog 
og konsulent i Autens

Kontakt mig på:

louise@autens.dk 

22 11 00 20

Viden om kreativitet, innovation 
og entreprenørskab

Inspiration & idéer til arbejdet med 
projektbaseret læring  

Virksomhedssamarbejde & 
Åben skole

Designmodeller, procesværktøjer 
og andre værktøjer til arbejdet

Pædagogrollen, kreativitet 
og innovative processer

Identificere relevant teori, 
forskning, metoder og eksempler 
til jer



MORTEN INNOVATIONSUNDERVISNING, ENTREPRENØRSKAB, DESIGN-THINKING, UDSKOLING

MORTEN RELSTER

Tag fat i mig hvis I har brug for… 

Hej! Jeg hedder Morten. Jeg har altid haft et brændende ønske om at give 
eleverne en stor lyst til at gå i skole og blive en del af vores samfund. At se glade og 
engagerede elever. Elever, der kan være medskabere af et fedt læringsmiljø og 
selv tage ansvar.  Under min uddannelse som lærer kom jeg helt tilfældigt med i et 
projekt om innovation og bæredygtighed i geografiundervisningen. Her blev jeg 
præsenteret for en anden tilgang, og jeg oplevede, hvordan eleverne selv tog 
styringen, opsøgte egen viden og kom på spændende ideer. 

Jeg brænder for, at skabe plads, rum og guide eleverne, så de bliver taget seriøst, 
får nye roller og kan påtage sig nye roller. At undervisningen bliver rykket ud af 
klasselokalet, så eleverne får indflydelse og medejerskab, giver utrolig stor mening. 
Jeg oplever ofte at elever, som ellers ikke engagerer sig, kommer på banen, og at 
det samtidig i den grad kan udfordre mange af især de fagligt stærke. 

Jeg har arbejdet med innovationsundervisning de sidste 6 år og står pt for 
innovationslinjen i vores udskoling, ligesom jeg er koordinator for implementering af 
innovation og entreprenørskab for hele skolen.

Lærer, Sct Hans Skole

- underviser i matematik, idræt, 
geografi, samf, religion, historie

Ansvarlig for skolens 
innovationslinje og for 
Innovation & Entreprenørskab 
på tværs af hele skolen

Kontakt mig på:

morten@autens.dk 

Kreativitet, innovation og 
entreprenørskab i praksis

At give eleverne plads og 
understøtte motivation

Inspiration & idéer til 
innovationsprojekter

Kom i gang med 
innovative læringsforløb

Virksomhedssamarbejde & 
Åben skole

Designmodeller, procesværktøjer 
og andre værktøjer til arbejdet



SUNA INNOVATIONSUNDERVISNING, ENTREPRENØRSKAB, DESIGN-THINKING, UDSKOLING

SUNA CHRISTENSEN
Tag fat i mig hvis I har brug for… 

Hej, jeg hedder Suna! Jeg understøtter udvikling og refleksion over metoder og 
praksis i undervisning. Jeg har stor erfaring med at facilitere aktionslæring, og /eller 
didaktisk supervision som redskab til, at lærere og pædagoger kan stilladsere sig selv 
professionelt før, under og efter afprøvning af forløb. Jeg er optaget af at koble 
skolen med verden omkring den, og har udviklet projektbaseret undervisning, hvor 
elever arbejder med faktiske udfordringer (geologiske, miljømæssige, økonomiske, 
kulturelle) både som underviser (RUC og DTU), og som skolekonsulent på projekter 
om udvikling af entreprenørskabsundervisning og talentforløb på erhvervsskolerne. 
Jeg er fast supervisor på Syddansk Universitet på implementering af metoder til 
aktiverende undervisning og aktiv læring. I vinteren 2018 udgiver jeg en bog om 
praksisfaglighed i serien Pædagogisk rækkevidde, der udgives i et samarbejde 
mellem Danmarks Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening og håber at få nogle 
eksempler på jeres gode arbejde med. Tjek mig gerne ud 
her: https://www.linkedin.com/in/sunachristensen/

Uddannelsesantropolog, 
forfatter og pædagogisk 
supervisor

Kontakt mig på:

suna@autens.dk 

Kreativitet, innovation og 
entreprenørskab i praksis

Teamets læring: Aktionslæring 
og refleksion over metoder og 
praksis i projektbaseret 
undervisning

Entreprenørskabsundervisning

Talentforløb ErhvervsskolesamarbejdeSupervision på 
elevmotivation og læreres 
relationskompetence 
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LASSE INNOVATIONSUNDERVISNING, DESIGN-THINKING, ENTREPRENØRSKAB, PÆDAGOGIK & DIDAKTIK

LASSE SKÅNSTRØM 
Tag fat i mig hvis I har brug for… 

Hej, jeg hedder Lasse. Siden 2001 har jeg været ansat som lektor i Pædagogik ved 
læreruddannelsen på Professionshøjskolen Metropol. Herudover har jeg i flere år arbejdet 
som projektleder og som lærings- og uddannelseskonsulent på forskellige projekter. I 2009 
redigerede og udgav jeg bogen ”Innovation i undervisningen”. Herudover har jeg skrevet 
en række forskellige artikler om pædagogisk innovation i grundskolen og på 
læreruddannelsen. Jeg har gennem de seneste år arbejdet som lærings- og 
uddannelseskonsulent inden for innovation og innovationspædagogik. Som projektleder 
og pædagogisk udviklingskonsulent har jeg gode erfaringer med designbaseret 
innovationsledelse, herunder designbaseret organisationsudvikling og - læringsledelse. Fra 
2015 til 2017 var jeg læringskonsulent på Experimentarium og projektet ’Spiral’, som jeg var 
med til at udvikle på baggrund af mit innovationsdidaktiske læringsdesign 
’Innovationsspiralen’. Temaet for projektet var børn i læringsvanskeligheder og havde 
fokus på udvikling af en eksistentielt anlagt didaktik (en didaktik baseret på børns væren-i-
verden). 

Lektor i pædagogik,  
Professionshøjskolen Metropol 
og Professionshøjskolen 
Absalon.

Innovationskonsulent hos bl.a.

Experimentarium og INDEX-
Design to Improve Life

Kontakt mig på:

lasse@autens.dk 

Innovationsbaserede 
læringsmiljøer

Engagementets pædagogik –
at engagere eleverne i, med og 
gennem fagene. 

Innovation i uddannelse og 
undervisning 

Læringsværksteder- og rum i 
overgangen ml. 
daginstitution og skole Erhvervsskolesamarbejde

Pædagogik, didaktik & 
filosofi 
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OVE TEAMSAMARBEJDE, INNOVATION OG INNOVATIONSPÆDAGOGIK, DESIGNTÆNKNING, SOCIALE 
MEDIER & NETVÆRKSDANNELSE

OVE CHRISTENSEN Tag fat i mig hvis I har brug for… 

Hej! Jeg hedder Ove, og jeg interesserer mig for, hvordan vi kan gøre eleverne aktivt 
involverede i undervisningen. Jeg underviser på Professionshøjskolen Absalon i faget KLM –
almen dannelse, og arbejder en hel del med begrebet ’dannelse’ i forhold til det digitale 
felt.

Jeg er optaget af, hvordan man blandt andet kan arbejde med projekter, innovation og 
autentiske læreprocesser. Derudover arbejder jeg med, hvordan man kan styrke sine 
(digitale) netværk både som lærer og elev og har blandt andet arbejdet med det, man 
kalder for netværkslæring, inddragelse af digitale medier og online learning, som 
eksempelvis MOOCs. 

Jeg har også arbejdet meget med, hvordan man kan udvikle lærerteams, så man får 
mere ud af hinanden; udnytter hinandens styrker og arbejder struktureret med at udfordre 
hinanden på konstruktive måder. 

Udviklingskonsulent og 
underviser ved 
læreruddannelse, 
Professionshøjskolen 
Absalon 

Kontakt mig på:

ove@autens.dk 

Inspiration ift. dialogisk 
undervisning

Støtte til at arbejde med 
designtænkning herunder Fire-
modellen 

Inspiration til at arbejde med 
digitale netværk

Sparring på projektarbejde

Inspiration til udvikling af jeres 
lærerteam

Autentiske læreprocesser
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THORBJØRN TEAMSTØTTE OG SPARRING, KREATIVITET OG INNOVATION, KREATIV FACILITATOR, 
FABLAB/MAKERSPACE/DESIGNLAB, STEAM & STORY TELLING

Thorbjørn Hartelius
Tag fat i mig hvis I har brug for… 

Hej! Jeg hedder Thorbjørn og brænder helt vildt for at udvikle motiverende 
læringsoplevelser for både elever og undervisere. Jeg er især dedikeret til iværksætteri og 
foretagsomhedsundervisning med udgangspunkt i faglighed, virkelighed og 
kompetencer. Jeg er også bidt af det 21. århundredes kompetencer med fokus på 
projektorienterede læringsforløb, hvor eleverne sætter deres faglige kundskaber i samspil 
med udfordrende problemer/dilemmaer. 

Teknologiens muligheder og Fablab -Makerspace som steder, er jeg vild med og jeg synes, 
at det giver eleverne mulighed for samarbejde, designtænkning, innovation og lederskab. 
Det giver helt nye muligheder i undervisningen, men også mulighed for at gentænke 
tværfaglighed og projekter. Jeg har arbejdet passioneret med 
iværksætteri/opfindsomhed/foretagsomhed igennem mange år i mit job som lærer i 
Aarhus kommune samt som freelance konsulent i eget firma. Jeg nyder at se både elever, 
lærere, pædagoger og ledere arbejde sammen om at skabe en skolehverdag der 
hjælper alle med at lære mest muligt og blive så dygtige de kan! 

Lærer på Kragelundskolen 

Konsulent i kreativitet, 
innovation, 
entreprenørskab –
www.teachastic.dk

Læringsvejleder/ICT Task 
Force på Center For 
Læring, Aarhus kommune. 

Kontakt mig på: 
th@autens.dk

Teamstøtte, sparring & 
videndeling Undervisning i, om og gennem 

entreprenørskab
STEAM 

Story Telling 

Fablab/makerspace

Inspiration til undervisningsforløb 
& projekter 

Iværksætteri & foretagsomhed

Kreativitet og innovation i praksis

21. årh. kompetencer

http://www.teachastic.dk/


BEN PROJEKTBASERET LÆRING, DESIGN-THINKING, STEM/NATURFAG, ÅBEN SKOLE

BEN OWENS (US)

Tag fat i mig hvis I har brug for… 

Hej! Jeg hedder Ben. Jeg har i de sidste 11 år været lærer på en superspændende skole, Tri-
County Early College, i et økonomisk og socialt udfordret region af USA. Jeg har haft de mest 
fantastiske kolleger, hvor vi sammen har udviklet og skabt elevcentrerede projektforløb, hvor 
hele skolen sammen – på tværs af alder og fag – arbejder på projekter i tæt samspil med vores 
lokale område, så grænsen mellem skole og omverden næsten udviskes. Vi designer projekter til 
personaliseret og styrkebaseret læring  – altså tæt på den enkelte elevs behov, kompetencer og 
interesser og lykkes med at løfte børn og unge. Det betyder enormt meget for mig, at vi lykkes 
med at give ALLE børn og unge markant bedre muligheder end det ofte er tilfældet i dag. Jeg 
er derfor – sammen med andre gode folk – på vej med en bog om, på vej med en bog om, 
hvordan man gennem open source-baseret læring kan samarbejde, udveksle ideer og være 
innovativ. 

Jeg har indgående erfaring med projektbaseret læring, design-thinking (som FIRE er et eksempel 
på) og alle de processer, der både i lærersamarbejdet og med eleverne løfter kvaliteten af 
elevernes læringen og resultater. Jeg har netop sluppet mit fuldtidsjob som lærer for at brede 
disse metoder ud på mange flere skoler og støtte andre lærere i at bevæge sig disse veje – med 
både træning, inspiration og tæt praksisstøtte. 

Uddannelses- og 
innovationskonsulent, ingeniør 
med 20 års erfaring, forfatter og 
lærer gennem flere år (mat, 
fysik, STEM). 

Vinder af Bridging the Gap 
Distinquished Teacher i STEM 
Education + Outstanding
Educator North Carolina 2017

Medlem af Gates Foundations 
rådgivende lærerpanel & 
lærerassistent ved 
Massachusetts Institute of 
Technology’s kursus “Envisioning
the Graduate of the Future.” 

ENGELSKTALENDE

Kontakt mig på: 

BenOwens@autens.dk

Konkret inspiration fra projektbaseret 
praksis i et økonomisk og socialt 

udfordret område af USA, hvor de er 
lykkes med at skabe rigtig gode 

resultater.

Hvordan kommer vi i gang med 
projektbaseret læring, og hvordan 

kommer vi videre?

Støtte, sparring, feedback og mentorInspiration og projekteksempler fra egen 
praksis samt konkret planlægning af 

hverdagen
STEM – matematik, 

fysik osv.  i tværfaglige 
projektforløb, hvis I vil se 
hvordan man kan bruge 

eksempler fra den virkelige 
verden i matematik og fysik 
i tværfaglige projektforløb

Træning, metoder og processer til 
projektbaseret læring og design-
thinking (samme metoder som 

High Tech High)

At samarbejde med 
mentorer & eksperter 
udenfor skolen så I 
bygger tydeligere 
bro med og får 
jeres lokalområde 
indgående i spil.

Arbejde med kompetencebaseret 
læring i ønsket om at skabe en 
personaliseret læringskultur der 
suppleres af – og ikke 
udelukkende drives af teknologi. 

At arbejde med 
”Open Way 
Learning” gennem 
udarbejdelse af 
fælles vision og 
principper som f.eks. 
fri udveksling af idéer 
osv. 



CLARE PROJEKTBASERET LÆRING, PLANLÆGNING OG REALISERING AF PROJEKTER, GODE 
PROCESVÆRKTØJER OG KUNST/KREA I PROJEKTARBEJDET 

CLARE PRICE (UK) 
Tag fat i mig hvis I har brug for… 

Hej! Jeg hedder Clare, bor i England og har de sidste mange år arbejdet over hele 
verden med at støtte lærere, pædagoger og skoler i at skabe skole til fremtiden og 
understøtte læringsformer, der klæder børn og unge på til det 21. århundrede – med 
selvværd, trivsel, handlekraft og motivation i centrum. Projektbaseret læring er for mig 
en af nøglerne til dette – en arbejdsform, hvor børn og unge kan komme i spil på 
mange måder og engagere sig dybt i deres egne læreprocesser. Jeg har et tæt 
samarbejde med High Tech High og har flere gange været i Danmark for at 
samarbejde med lærere, pædagoger og skoler her. 

Jeg har en stor værktøjskasse indenfor projektbaseret læring og design-thinking (som 
FIRE er et eksempel på) og elsker at koble kreative og kunstneriske elementer ind i 
projektarbejdet, så eleverne for alvor kan arbejde med mangfoldige, kreative 
udtryksformer, der gør indtryk og som er så betydningsfulde for det enkelte menneskes 
udvikling. Jeg har et hav af projekter, ideer og kreative metoder at sætte i spil sammen 
med jer, så I hen ad vejen kan få skabt fantastiske projektforløb, der betyder noget for 
jeres elever. 

Globalt arbejdende 
skoleudviklingskonsulent –
projektbaseret læring 

+

Kunstneriske arbejdsformer i 
læreprocesser

ENGELSKTALENDE

Kontakt mig på: 

Clare@autens.dk
Kunst og krea – og hvordan vi sætter det i spil i 
forhold til det 21. århundredes kompetencer og 

innovationsforløb

Hvordan kommer vi i gang med 
projektbaseret læring, og hvordan 
kommer vi videre?

Støtte, sparring, feedback og 
mentor – iderig og kreativ ;)

Inspiration og projekteksempler fra HTH 
og andre skoler – og hjælp til at skabe 
gode projektspørgsmål

Træning, metoder og processer til 
projektbaseret læring (High Tech 
High)

Deeper Learning



DAVID TEAMSTØTTE & SPARRING, PROCES- OG PROJEKTPLANLÆGNING, PROCESVÆRKTØJER OG 
LÆRINGSSTRATEGIER & LÆRING I DET 21.ÅRHUNDREDE

DAVID PRICE (UK)

Tag fat i mig hvis I har brug for… 

Hej! Jeg hedder David. Jeg arbejder i regi af mine firmaer Engaged Learning og We Do 
Things Differently globalt med at inspirere og støtte forandring af skoler og uddannelse, så 
mange flere af vore børn og unge får værdifulde muligheder i livet og ikke mindst kan 
bryde den sociale arv. Jeg taler på konferencer, udgiver bøger – herunder også 
”manualer” i projektbaseret læring sammen med High Tech High – og så bruger jeg 
hovedparten af min tid på at træne og undervise lærere i projektbaseret læring, design-
thinking og andre værdifulde værktøjer: Hvordan kommer man i gang, hvordan strukturerer 
man det? Hvad er et godt projektspørgsmål, som er elevernes engagement værd? 
Hvordan skaber man en lærende kultur med afsæt i innovationsforløb? Hvilke værktøjer kan 
man bruge til at skabe klar struktur, stilladsere læring og skabe projekter, hvor elever i deres 
læreprocesser for alvor får lejlighed til at skabe noget, der er værdifuldt og betydningsfuldt 
for andre? Det er transformerende for et ungt menneske at opleve, hvor betydningsfuldt 
ens arbejde kan være – og jeg har set eksempler på de mest fantastiske projekter skabt af 
elever, som har ægte effekt i samfundet omkring dem.

Jeg har ved flere lejligheder arbejdet med danske skoler gennem vores partnerskab med 
Autens og er netop inviteret som en af keynote speakerne på Danmarks Læringsfestival 
2019. 

Globalt arbejdende og 
internationalt anerkendt 
skoleudviklingskonsulent, 
Engaged Learning (eget firma)

Tilknyttet Innovation Unit

Forfatter af ”Open – How we will 
live, learn and work in the future”

Prisbelønnet for sin indsats for 
uddannelse  

ENGELSKTALENDE

DavidPrice@autens.dk
”Improvement science” – skabe 
vejen fremad gennem forandringer 

Hvordan kommer vi i gang med 
projektbaseret læring, og hvordan 
kommer vi videre?

Støtte, sparring, feedback og 
mentor

Inspiration og projekteksempler fra HTH og 
andre skoler – og hjælp til at skabe gode 
projektspørgsmål

Træning, metoder og processer til 
projektbaseret læring (High Tech High)

Deeper Learning

Inspiration og debat

Musik, drama, kreative produktioner



PATRICIA TEAMSTØTTE & SPARRING, PROCES- OG PROJEKTPLANLÆGNING, HTH PROCES- OG 
PROJEKTVÆRKTØJER OG PROJEKTINSPIRATION 

PATRICIA LIM (US) Tag fat i mig hvis I har brug for… 

Hej! Jeg hedder Patricia, bor i USA og arbejder på High Tech High (Elementary 
Explorer). Jeg elsker at arbejde med børn og understøtte deres kreativitet og evne til 
at tænke selvstændigt og lære i dybden. Som lærer på High Tech High har jeg 
mulighed for at lægge læringsforløb til rette som projekter, der matcher mine elevers 
passion, styrker og møder deres læringsbehov. Mit ultimative mål er at alle de elever, 
som forlader mit klasseværelse, vil være ”life-long learners”, motiverede og klar til at 
tackle fremtidens mange og uforudsigelige udfordringer. 

Jeg er altid begejstret for muligheden i at dele idéer og erfaringer med andre lærere 
gennem workshops eller mentor-ordninger. Og jeg er endnu mere begejstret for selv 
at lære nye idéer fra andre lærere eller finde måde til at samarbejde med andre 
mellem skoler. 

Lærer på High Tech High 
Elementary Explorer

ENGELSKTALENDE

Kontakt mig på: 

Patricia@autens.dk

Støtte til projektbaseret læring 
baseret på HTH’s metoder  -
med særligt indskolingsfokus  

Støtte, sparring, mentorordning og refleksion 

Designmodeller, procesværktøjer og andre 
værktøjer til arbejdet

Inspiration, eksempler & idéer til 
innovationsprojekter i 
indskolingshøjde



DAVE HTH PROCES- OG PROJEKTVÆRKTØJER OG PROJEKTINSPIRATION, ROBOTICS & TEKNOLOGI, 
MATEMATIK I PROJEKTER, ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV, HVORDAN GØR MAN?

DAVID STAHNKE (US)

Tag fat i mig hvis I har brug for… 

Hej! Jeg hedder David og bor i USA. Med 9 år som lærer på HTH har jeg haft lejlighed til at 
gå i dybden og forfine metoder til at udvikle meningsfulde elevprojekter, stilladsere 
elevernes skabende læreprocesser, lede feedback-sessions og understøtte eleverne i at 
lave både lærerigt, interessant, smukt og brugbart arbejde i deres projekter. 

Jeg har undervejs trænet mange nye kolleger på High Tech High såvel som lærere fra 
hele verden i projektbaseret læring. For mig er der ingen vej tilbage, når først man har 
fået projektbaseret læring ind under huden og oplever, hvad det kan, når man sætter 
eleverne fri i en gennemtænkt vel-stilladseret ramme. Jeg havde fornøjelsen af at være 
på Fløng/Borgerskolen i august sammen med Lene og Rachel.

Min baggrund er naturfaglig, og det har været en fornøjelse at udfordre mine elever til at 
gå nysgerrigt, undersøgende og skabende til matematik og fysik frem for blot at lære en 
masse forudbestemt. Eleverne skal have rum til at at udforske, opfinde, lære af deres fejl 
og ikke mindst skabe noget, der somme tider overrasker os.

Jeg har som de andre HTH-lærere arbejdet med både ”almindelige” elever og elever 
med forskellige diagnoser i mine klasser – og gennem projekter har alle haft mulighed for 
at skabe helt fantastisk arbejde, som bringer den enkeltes ressourcer og interesser i spil. 

Lærer (matematik, fysik, 
robottics) og PBL-træner  

High Tech High 

Vinder af Microsoft’s World 
Innovative Educator 2011

ENGELSKTALENDE

Kontakt mig på

DavidStahnke@autens.dk

Hvordan kommer vi i gang med 
projektbaseret læring, og hvordan 
kommer vi videre?

Støtte, sparring, feedback og 
mentor

Inspiration og projekteksempler fra 
HTH og konkret planlægning af 
hverdagen

Matematik og fysik i tværfaglige 
projektforløb

Træning, metoder og processer til 
projektbaseret læring (High Tech 
High)



RACHEL HTH PROCES- OG PROJEKTVÆRKTØJER, PROJEKTINSPIRATION, STØTTE TIL 
IMPLEMENTARING OG ”HVORDAN”, TVÆRFAGLIGHED 

RACHEL NICHOLS (US)
Tag fat i mig hvis I har brug for… 

Hej! Jeg hedder Rachel, bor i USA og arbejder som lærer på High Tech High. Jeg har 
været lærer i 18 år og har undervejs undervist i en del forskellige skolesystemer. Mødet 
med projekt-baseret læring har givet mulighed for at åbne verden op for eleverne på en 
helt ny måde, hvor de kan tage ejerskab over deres engagement, passion og personlige 
læringsrejser såvel som indgå i meningsfulde samarbejder med deres kammerater, hvor 
de skaber noget sammen, der har betydning.  

Jeg har stor erfaring med at tilrettelægge og facilitere kursusforløb i projektbaseret læring 
og træne både nye kolleger på HTH såvel som lærere rundt om i verden. Jeg har også 
været et par gange i Danmark i den forbindelse, blandt andet på Fløng Skole og 
Borgerskolen sammen med David og Lene. Jeg deler metoder, ideer til projekter, hjælper 
teams videre, støtter implementeringen og hjælper gerne med, hvordan det kan falde 
på plads i jeres hverdag. Jeg har en – siger Autens – meget dansk form for humor og god 
energi, jeg tager med ind i samarbejderne med folk rundt om i verden. 

Lærer (humanities) og PBL-
træner

High Tech High

ENGELSKTALENDE

Kontakt mig på: 

Rachel@autens.dk

Inspiration og projekteksempler fra 
HTH  - og konkret planlægning af 
hverdagen Støtte, sparring, mentor 

Træning, metoder og processer til 
projektbaseret læring som på High 
Tech High - hvordan laver vi 
projektbaseret læring i praksis?

Hvordan integrerer vi forskellige fag i 
projektforløb – tværfaglighed? 

Professionelle læringsfællesskaber og 
”kritisk ven”-metoder i teamsamarbejdet

Hvordan kommer vi i gang med 
projektbaseret læring, og hvordan 
kommer vi videre?



KARL HTH PROCES- OG PROJEKTVÆRKTØJER, STEM, STEAM, TEKNOLOGI/ROBOTICS

KARL WENDT (US) Tag fat i mig hvis I har brug for… 

Hej! Jeg hedder Karl og bor i USA. Jeg har arbejdet mange år som fysiklærer på High 
Tech High. Jeg har siden taget videre skridt i at bidrage til forandring i skoleverdenen 
ved lanceringen af “Discover Create Advance” – en organisation med fokus på at 
øge adgangen til projektbaseret læring. Her arbejder vi på at inspirere og uddanne 
lærere og elever til at dykke dybt i STEAM-feltet med projektbaserede metoder 
(STEAM = Science, technology,, engineering, art, math). Jeg har undervejs været 
Dekan på Khan Academy’s Discovery Lab.

Før jeg blev lærer, udviklede jeg flere patenter til innovationer inden for 
produktdesign og engineering, og som lærer har jeg sammen med mine elever skabt 
unikke robotprojekter, som har fået stor opmærksomhed, bl.a. vist på BBC. Jeg 
arbejder med at træne og inspirere lærere og studerende inden for STEAM-feltet og 
projektbaseret læring. 

Træning, mentorstøtte og 
metodestøtte i  projektbaseret 
læring à la HTH 

Designmodeller, procesværktøjer og andre værktøjer til 
arbejdet

Sparring & viden vedr. PBL & STEAM 
(science, Technology, Engineering, 
Arts & Mathematic) i projektforløb

Inspiration & idéer til arbejdet med projektbaseret 
læring med særlig fokus på det naturfaglige og 

teknologi 

Uddannelsesentreprenør

ENGELSKTALENDE

Kontakt mig på: 

KarlWendt@autens.dk



ANTHONY TEAMSTØTTE & SPARRING, PROCES- OG PROJEKTPLANLÆGNING, HTH PROCES- OG 
PROJEKTVÆRKTØJER OG PROJEKTINSPIRATION

ANTHONY CONWRIGHTTag fat i mig hvis I har brug for… 

Hej! Jeg hedder Anthony, bor i USA og har både været elev, lærer og elevvejleder på 
High Tech High. Jeg er for nylig rykket til New York, hvor jeg bl.a. skriver for Huffington 
Post. Skrivning er min helt store passion – og mine muligheder for at have opdaget og 
kunne forfølge min passion såvel som mine livsmuligheder i det hele taget er i den grad 
et resultat af den måde, jeg har gået i skole på på High Tech High. Det har forandret 
mit liv. Mit mål er at flere børn og unge får de muligheder, som min uddannelse har 
givet mig. 

Jeg har som led i mit arbejde på High Tech High trænet kolleger og lærere andre 
steder i verden indenfor metoder til projektbaseret læring, sådan som vi arbejder på 
High Tech High – at skabe en skole, hvor elevernes læreprocesser stilladseres og 
designes, så de for alvor laver betydningsfuldt arbejde i skolen, mens de vokser og 
lærer i processen. 

Træning i projektbaseret læring à la HTH, 
som har en lang række metoder tilknyttet 

Designmodeller, procesværktøjer 
og andre værktøjer til arbejdet

Projekteksempler, ideer og inspiration 
fra HTH

Sparring alle steder i jeres 
forløb over skype – og jeg 
kigger også gerne forbi ;)

ANTHONY CONWRIGHT
(US)

Lærer & uddannelseskonsulent

ENGELSKTALENDE

Kontakt mig på: 

Anthony@autens.dk 



HALEY TEAMSTØTTE & SPARRING, PROCES- OG PROJEKTPLANLÆGNING, HTH PROCES- OG 
PROJEKTVÆRKTØJER OG PROJEKTINSPIRATION – EKSEMPELVIS STEM 

HALEY KIM (US/SPANIEN) 
Tag fat i mig hvis I har brug for… 

Hej! Jeg hedder Haley. Ved at anvende projektbaseret læringsmetoder indenfor STEM 
området, gør vi det muligt for alle elever uanset køn, at se sig selv som at være i stand til 
at gøre noget selv. Projekt baseret læring og dets curriculum og projekterne tilbyder 
muligheder for de studerende til at finde deres egne passioner. Ved at facilitere denne 
form for læring, skaber vi engageret læring og tilbyder verden nye former for kreativitet. 
Jeg er motiveret ved at hjælpe andre, lærere og ledere, lære om projektbaseret 
læring og hvordan man bedst indarbejder disse praksisser i skolen. 

Tidligere High Tech High 
lærer i fysik og engineering

Er for nylig flyttet til Spanien 
med min mand. 

ENGELSKTALENDE

Kontakt mig på: 

Haley@autens.dk 

Projektbaseret læring og træning i 
High Tech High-metoder

STEM-fagene i projekter – science, 
teknologi, engineering og matematik

Refleksion, observation og 
projekteksempler

Inspiration & idéer til arbejdet med 
projektbaseret læring  

Støtte og sparring til 
projektplanlægning
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AARON TEAMSTØTTE & SPARRING, PROCES- OG PROJEKTPLANLÆGNING, HTH PROCES- OG 
PROJEKTINSPIRATION – EKSEMPELVIS STEM, STEAM, MINECRAFT, ROBOTICS MM.

AARON MAURER (US)  
Tag fat i mig hvis I har brug for… 

Hej! Jeg hedder Aaron. Jeg har arbejdet som lærer i over et årti på mellemtrinnet og 
med særligt begavede elever fra mellemtrin til udskoling. Jeg har sammen med mine 
kollegaer arbejdet for at etablere makerspace områder på skolen og et højt niveau af 
projektbaseret læring for alle de studerende på skolen. Dette gjorde bl.a. at jeg var en 
af finalisterne ved ”Iowa teacher of the year” i 2014. Jeg er fan af og meget 
passioneret omkring STEAM, makerspaces og projektbaseret læring. Jeg har derudover 
også arbejdet med og er certificeret indenfor bl.a. Lego education, Minecraft, robotics, 
innovativ læring gennem skype. 

Tidligere lærer, arbejder nu 
som ”STEM-læringskonsulent” 
til 21 skoledistrikter i delstaten 
Iowa og er bl.a. også ”Lego 
Educator”.

ENGELSKTALENDE

Kontakt mig på: 

Aaron@autens.dk 

Projektbaseret læring og træning i 
High Tech High-metoder

STEM-fagene i projekter – science, 
teknologi, engineering og matematik

Refleksion, observation og science, teknologi, 
engineering og matematik projekteksempler

Inspiration & idéer indenfor Lego, 
Minecraft, robotics, Steam, Stem og 
tutorials hertil. 

Støtte, sparring og videndeling mht. projekter indenfor f.eks. 
STEAM (science, teknologi, engineering, art og matematik, 
STEM (science, teknologi, engineering og matematik) m.m.


