
InnovationSkolerMidt  
– Så er vi i gang!
 
Regionsprojektet InnovationsSkolerMidt er netop skudt i gang
og deltagerne i projekter fra hver af de 14 deltagende skoler er
blevet udpeget. 
 
Projektet har fået en hjemmeside, hvor I løbende kan følge
med i nyheder og inspiration omkring arbejdet med
innovationsdidaktik og pædagogik. På hjemmesiden ligger der
allerede nu, resumeer af alle projekterne i iSkolerMidt 
 
Der er også oprettet en facebookgruppe, hvor I kan følge
projektet, dele jeres viden, nyheder og udfordringer med de
øvrige deltagere fra andre skoler. 

For at kickstarte projektet er alle projektskoler inviteret til
halvdagsseminar d. 27 april på Aarhus Business College.
Dagen vil give mulighed for at skabe en fælles forståelse for
projektets indhold, samt at kunne præsentere og videndele
eget projekt med de øvrige skoler. Alle skoler har mulighed for
at deltage på seminaret med 1 deltager. 
 
Der vil over projektperioden blive afholdt minimum 4
halvdagsseminarer med forskellige skoler som værter. 
 
Som et tillæg til seminardagene og hjemmesiden har projektet
skabt en videndelingsside på Medium.com/iskolermidt. Her vil
hver skoler være ansvarlig for cirka én gang i kvartalet at skrive
et indlæg om, hvordan projektet på skolen udvikler sig i
projektperioden. Introduktion til siden vil bliver sendt ud i
løbet af kort tid. 
 
Herfra er der ikke mere at sige end, at vi glæder os til, at 14
institutioner i RegionMidt får muligheden for at udvikle,
forankre og dele viden om innovationsdidaktik gennem de
næste 2 år. 
  

Tobias Skov 
Projektleder 
 
 

 
Den 27 april afholdes

det første seminar i
InnovationsSkolerMidt. 

 
Tilmelding og program til
dagen vil blive sendt ud i

løbet af marts. 
 

Undersøgelse 

Samtidig har vi
igangsat en før-

måling som bruges til
at undersøge,

hvorvidt deltagende
undervisere i

iSkolerMidt, udvikler
kompetencer i

innovationsdidaktik
og pædagogik.

Hvis I har ideer til emner eller
temaer til seminardagene, så
hold ikke igen med at sende

dem til skov@aabc.dk
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