
1 

 

Fabulatoriet på RønneSkolen, Bornholm. 

 

 
 

 

Projektejer, økonomisk og juridisk ansvar: Rønneskolen v. Skoleleder Andreas Grosbøll. 

Ansøger, projektleder, slutrapport: Lærings Vejleder Thomas Bugge Larsen. 

Projektgruppen, lærere og vejledere: Thomas Bugge Larsen, Karin Sørensen, Morten Laursen, Pia 

Frank Nygaard & Jesper Svendsen. Endvidere en gruppe syersker fra det lokale flygtningecenter. 

Projektnummer: BUP.2015-0116 

Projekttid: 1 juni 2015 – 1 december 2016. 

  



2 

 

Indholdsfortegnelse. 
 

Baggrund for projektet.    Side 3 

Overordnet formål.     Side 3 

Metoder, kriterier og beskrivelser af de enkelte delprocesser. Side 3 

Aktivitet, delproces 1: Lydlaboratorium.   Side 4 

Aktivitet, delproces 2: Performance.   Side 5  

Aktivitet, delproces 3: Det aktive værksted LiveRollespil.  Side 7 

Den samlede vurdering af projektet.   Side 11 

Relevansen for målgruppen.    Side 12 

Problemer undervejs.     Side 12 

Var det så anstrengelserne værd?    Side 13 

Erfaringer med projektets samarbejdsrelationer.  Side14 

Forklaringer på at projektet ikke har nået nogle af målene.  Side 14 

Forklaringer på at projektet har nået mange af målene.   Side 14 

Hvad kunne være gjort bedre?    Side 14 

Erfaringer der kan videreføres i andre sammenhænge.  Side 15 

Afrunding og evt. overføring af projektet til andre Lærings Centre. Side 16 

Tak til.      Side 16 

Bilag 1. Artikel fra Bornholms Tidende, Lyd Kanonen  Side 17 

Bilag 2. Lars Juul’s oplæg til Lyd Kanonen.    Side 19 

Bilag 3. Indbydelse til forestilling og Workshop.  Side 20 

Bilag 3A. Artikel fra Bornholms Tidende, performance projektet. Side 21 

Bilag 4. Yderligere billeder fra projekterne.   Side 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Baggrund for projektet. 
 

Interessen for projektet blev vakt ved et Netværksmøde for Lærings Vejledere på UCC, hvor det 

blev præsenteret af Hans Jacob Binzer, CFU leder på Bornholm. Her blev puljerne fra 

kulturstyrelsen præsenteret, og kort tid herefter gik projektlederen i gang med at søge midler fra 

puljen. Der blev fra styrelsens side bevilget 50.000 kr. til projektet, og det blev bla. begrundet med 

at: ”..projektet har et relevant formål og at der er gode perspektiver i at arbejde med Det 

Pædagogiske Læringscenter som Fabulatorium.”  

 

Noget at det, der også blev lagt vægt på, var det tætte samarbejde mellem læringsmål, konkrete 

aktiviteter, og samarbejdet med lokale kunstnere og kulturpersoner.   

 

Overordnet formål. 

 

Med PLC som omdrejningspunkt, og med base i reformens mål med involvering af det omgivende 

samfund, etableres et Fabulatorium, hvor lokale kunstnere & kulturpersoner tilbyder kunstneriske 

oplevelser til elever & lærere. I praksis, og med udgangspunkt i læringsmål, etableres der 

inddragende miljøer, der fordrer formidlingen fra kunstnere & kulturpersoner. Der arbejdes imod en 

inddragning af det omgivende samfund ud fra åben skole. Projektet vil både være digitalt og fysisk. 

 

Metoder, kriterier og beskrivelser af de enkelte delprocesser. 

 

Ud fra det overordnede formål opstillede arbejdsgruppe nogle delprocesser, som der skulle arbejdes 

med indenfor Fabulatoriet. Det blev vedtaget at arbejde med 4 områder:  

Lyd, performance, fotokunst, og den største del, det aktive værksted LiveRollespil.  

Den sidste del er den bedst beskrevne i denne statusrapport, men med disse områder i 

modningsfasen mente styregruppen, at vi dækkede det, der skulle til for efterfølgende at kunne 

formidle Fabulatoriet til Bornholms øvrige skoler. Målgrupperne, antallet af deltagere, tidsplanerne, 

og stederne er indskrevet under de enkelte delprocesser. 

 

De lokale kunstnere vi tilknyttede de forskellige delprocesser, eller aktiviteter, var: 

 

- Delproces 1: Lars Juul, musiker, komponist og musikunderviser. Lars afholdt en workshop 

indenfor et koncept, som han har kaldt ”Lydkanonen”.  Projektet blev gennemført.  

- Delproces 2: Ida Tjalve og den tjekkiske kunstnergruppe Teatre Cirkus Zebrik. De lavede en 

dukketeater forestilling med efterfølgende Workshop. Projektet blev gennemført. 

- Delproces 3: Mette Høyer, designer og ejer af systuen Migrant i Rønne. Dette var den klart 

største del af projektet, og derfor også den bedst beskrevne i forhold til læringsmålene. 

Projektet blev gennemført.  

- John Holm, fotokunstner. Projektet blev hverken beskrevet eller gennemført pga. manglende 

tid og finansiering.  
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Aktivitet, delproces 1: Lydlaboratorium. 

 

 
 

Lars afholdt en workshop indenfor et koncept, som han har kaldt ”Lydkanonen”.  Her ses han under 

introduktionen af det benyttede musikprogram. 

 

Delmål 1: 

 

- Eleverne skal arbejde med lyd og musik på en nutidig medie platform, og lære at bruge dette 

i andre sammenhænge.  

- Eleverne får mulighed for at skabe egne musiknumre. 

- Eleverne oplever en kreativ frihed i arbejdsprocessen, fordi der er tilknyttet praktisk 

assistance fra en superbruger (kunstner). 

 

- Målgruppe 1: 4-7. klasse. 

- Deltagere: Projektleder, kunstner, 2 lærere, 28 børn fra 5 klasse. 

- Tidspunkt: 2015. 

- Sted: Lærings Centeret, Østre Skole, Rønneskolen 
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Lydkanonen er et musikværksted for 5. eller 6. klasses elever, alt efter skolens behov, som i løbet at 

2 dage arbejder med tekstskrivning, komposition af musik og indspilning. Workshoppen afsluttes 

med evaluering i klassen af gruppernes færdige projekter. 

Eleverne styrker deres faglige kompetencer indenfor: musiske fag, tekstskrivning og tekstanalyse 

(dansk/engelsk), IT, samarbejdsevner og projektstyring. 

 

Se bilag 1 – Bornholms Tidenes artikel om Lydkanonen under Fabulatoriet. 

Se bilag 2- Lars Juul’s egen beskrivelse med uddybende læringsmål. 

Flere billeder fra Lyd Kanonen- se bilag 4. 

 

Herunder er de 4 musiknumre, som eleverne fik lavet- klik eller ctrl+klik for at høre musikken. 

 

Musiknummer 1 -  Musiknummer 2 - Musiknummer 3 - Musiknummer 4 

 

 

 

Aktivitet, delproces 2: Performance 

 

 
 

Herover ses Ida sammen med teatergruppen, under opførelsen af dukketeater stykket ”Leonardo”. 

Den lokale dukketeaterguru Ida Tjalve, opførte i samarbejde med tjekkiske Theatre Cirkus Zebrik 

forestillingen ”Leonardo”, og gav herefter input om forskellige konstruktionsformer. Forestillingen 

vises for relevante klasser og teatret bygges af valgholdet Håndværk & Design 8 kl og lærer Jesper 

Svendsen.  

 

 

http://sondermarkqrkoder.dk/1.mp3
http://sondermarkqrkoder.dk/2.mp3
http://sondermarkqrkoder.dk/3.mp3
http://sondermarkqrkoder.dk/4.mp3
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Delmål 2:  

 

- Der etableres et transportabelt dukketeater af høj kvalitet. 

- Eleverne skal opleve at kunne arbejde frit og kunstnerisk med forskellige hårde & bløde 

materialer. 

- Eleverne får mulighed for at påvirke processen frem imod selve byggeprocessen. 

- Eleverne arbejder med temaer som konstruktion og matematik i anvendelse, under kyndig 

vejledning af kunstnere. 

 

- Målgruppe 2: 4-7. klasse. 

- Deltagere: Projektleder, kunstnere, 2 lærere, 40 børn fra 7 klasse. 

- Tidspunkt: Forestilling + workshop afvikles over to dage, omkring 29. marts, 30. marts eller 

1. april. Herefter bygges teateret i den efterfølgende periode. 

- Sted: Lærings Centeret og sløjdlokalet, Østre Skole, RønneSkolen 

Teateret skal kunne bruges af alle øens skoler i forbindelse med opfyldelsen af diverse mål i 

primært fagene dansk, engelsk, tysk, billedkunst, musik, drama, håndværk & design. Andre fag 

samt SFO vil naturligvis også kunne have glæde af teatret.  

 

 
 

Et udsnit af billeder fra den efterfølgende workshop- se flere billeder på bilag 4. 

 

I forbindelse med en dukketeaterforestilling laves en workshop med input fra teatergruppen om 

fordele og ulemper ved forskellige teaterkonstruktioner. Samtidig bygges 3-5 modeller i forholdet 

1:10 af forskellige mulige konstruktioner. Disse modeller følger med teatret rundt, så interesserede 

umiddelbart kan kopiere dem i 1:1. Efterfølgende modelleres og bygges det egentlige teater. 

 

Opbevaring og udlån af materialerne til performance delen foregår fra Søndermark skolen i Rønne, 

hvor det er flyttet til pga. strukturændringer. 

 

 
 

Billeder af det færdige teater- med en side- alle sider- sammenpakket, og klart til transport. 
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Aktivitet, delproces 3: Det aktive værksted LiveRollespil 

 
 

 
 

Designer og syerske Mette Høyer i gang med at instruere i, hvordan dragterne syes. 

 

Delmål 3:  

 

- Det påtænkes at etablere et værksted med henblik på udlån fra PLC med 

liverollespilskonceptet som udgangspunkt. 

- Værkstedet vil kunne være katalysator for adskillige tværfaglige forløb, hvor det kan 

varieres fra forløb til forløb, hvilke faglige mål der skal være i hovedsædet.  

- Uddybende kompetencemål er beskrevet længere nede. 

 

- Målgruppe 3: 4-7. klasse. 

- Deltagere: Projektleder, dele af projektgruppen, kunstner/ designer, 2-4 lærere, 3-4 syersker 

fra det lokale flygtningecenter, 60 børn fra 6 klasse. 

- Tidspunkt: december 2015 – juni 2016. 

- Sted: Lærings Centeret, håndarbejdslokalet, lokaliteter i naturen, Østre Skole, Rønneskolen. 

Værkstedet vil have sin base på Søndermark skolen i Rønne. (Oprindeligt planlagt til Østre Skoles 

LæringsCenter i Rønne, men flyttet pga. strukturændringer), med mulighed for udlån til de øvrige 

skoler på øen.  

 

Det vil være muligt at variere inddragelsen af forskellige ressourcepersoner fra det omgivende 

samfund, alt efter om hovedvægten lægges på fx udarbejdelsen af et scenarie (forfatter), 

middelaldermusik (musiker), middelaldersamfundet (historiker), udarbejdelsen af 

kostumer/våben/artefakter (håndværkere/designere/kunstnere). Mulighederne er mange og der er 



8 

 

mulighed for opfyldelsen af mål i fag som: Dansk, matematik, historie, billedkunst, madkundskab, 

håndværk og design, musik og idræt. 

 

Den altovervejende udgift vil være etableringen af de basale og nødvendige remedier som våben og 

dragter. Når værkstedet er etableret vil de årlige udgifter være minimale og styret af det perspektiv, 

de involverede deltagere vælger. 

 

Værkstedet vil altså være fleksibelt i sit indhold, samtidigt med det har perspektiv i en årrække, 

hvor det i høj grad vil være de deltagende elever og voksne undervisere/formidlere, der udvikler 

indholdet. 

 

I samarbejde med en lokal designer med erfaring i designprocesser og fremstilling af dragter, vil 

temaet blive formidlet, så eleverne opnår viden om middelalderens beklædning. Formidleren har en 

stor viden om middelalderen, som også vil blive inddraget med henblik på at formidle, demonstrere 

og lære eleverne, hvordan de kan fremstille dragter og andre beklædningsgenstande med et 

autentisk præg. 

 

Formidleren vil være tilknyttet forløbet i mindst to dage. Disse dage forventes afviklet med 

deltagelse af 5. klasse i faget håndværk og design. Endvidere påtænkes det, at inddrage den lokale 

pensionist sy- forening, som i samarbejde med eleverne og designeren, fremstiller dragter (i stedet 

blev en gruppe flygtninge inddraget). 

 

Det er målet, at der fremstilles dragter og indkøbes våben i en størrelsesorden, der gør det muligt for 

60 børn (to klasser) at deltage ved afviklingen af liverollespillet. 

 

I skoleåret 2015/2016 vil der desuden løbende blive arbejdet med fremstilling af de øvrige 

nødvendige remedier, således at der i juni 2016 er et færdigt værksted klart til udlån. Forløbet 

sluttes af med udførelsen af et liverollespil i et passende område i lokalområdet.  

 

 
 

Undervejs i projektet fik vi brug for hjælp til at sy, da det viste sig at være et stort arbejde. På 

billedet ses en af syerskerne fra det lokale flygtninge center. 
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Der vil blive arbejdet med følgende kompetencemål i delproces 3: 

 

Håndværk og Design: 

 

Håndværk – forarbejdning- Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til 

forarbejdning af materialer. 

Teknikker: Eleven kan navngive og anvende grundlæggende teknikker til forarbejdning af bløde og 

hårde materialer. Eleven har viden om grundlæggende teknikker til forarbejdning af bløde og hårde 

materialer. 

Arbejdsformer: Eleven kan læse og arbejde håndværksmæssigt efter instruktioner. 

Maskiner: Eleven kan anvende tilladte maskiner. Eleven har viden om tilladte maskiners 

anvendelsesmuligheder. 

Sikkerhed: Eleven har viden om sikker brug af værktøjer, redskaber, maskiner og materialer. 

 

Håndværk – materialer- Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, 

funktion og udtryk. 

Materialeforarbejdning: Eleven kan forarbejde bløde og hårde materialer efter instruktion.  

Materialekombination og udtryk: Eleven kan kombinere materialer til et produktudtryk under 

Instruktion. Eleven kan arbejde med produkters æstetiske udtryk.  

 

Design- Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen 

Produktfremstilling.  

Produktrealisering: Eleven kan fremstille egne enkle produkter efter oplæg.  

Evaluering: Eleven kan evaluere egen designproces og eget produkt. Eleven har viden om 

Evaluering og vurdering af produktets værdi for andre. 

 

 
 

Mette & Pia syer med eleverne fra 6 klasse. 

 

Historie: 

 

Kronologi og sammenhæng- Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget 

liv. Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder. 

Kronologi, brud og kontinuitet: Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering. 

Eleven har viden om væsentlige træk ved historiske perioder. 
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Det lokale, regionale og globale: Eleven har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og 

omverdens historie. 

 

Historiebrug- Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie. Eleven 

kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum 

Historiske scenarier: Eleven kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i 

fortiden.  

Historisk bevidsthed: Eleven har viden om særtræk ved fortalt historie. 

 

Inspiration til andre fag & mål ved arbejdet med liverollespil kan være: 

 

Sociale mål: 

Samarbejde/individuelle egenskaber, vekselvirkningen mellem at være individ og indgå i en gruppe. 

Idefasen & moodboards/ storyboards. Planlægning af scenarier, roller, områder, osv. 

Regelsæt. 

 

Madkundskab. 

Lave ude mad over bål. Udehygiejne. 

 

Matematik: 

Kende til geometriske former & figurer, måleenheder, regnearter, målestoksforhold. Handel. 

Budget. 

 

Dansk: 

Udarbejde instrukser, læse fagtekster, skrive scenarier, vurdere tekster (også selvskrevne), debattere 

muligheder og begrænsninger indenfor scenarier. Forskellige talemåder alt efter race- udvide 

ordforråd. Elevernes beskrivelse af deres egen karakter. Indlevelse i egen karakter og dramatisk 

udførelse ved rollespillet. 

 

Natur/ Teknik: 

Viden om de 4 elementer: jord, ild, luft & vand. Planters egenskaber. 

 

Musik:  

Spot på middelalderens musik & instrumenter. Børnelege/danse.  

 

Historie: 

Indblik i middelalderens verden, fx børnelege og pligter. Individets placering og evner/ muligheder 

i det feudale samfund. 

 

Idræt & bevægelse:  

Kampteknikker med middelaldervåben. Bevægelse i landskabet. Danse/ lege inspireret af 

middelalderen.  

 

Håndarbejde/ billedkunst/ Håndværk & design/ sløjd: 

Lave dragter, våben, rekvisitter, beklædningsgenstande, sminke, hjelme, skjolde, vimpler/flag, 

dekoration af diverse genstande.  
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Et udvalg af de flotte dragter, der blev fremstillet. Der blev fremstillet næsten 60 dragter. Der har 

også været en artikel i Bornholms Tidende om projektet, men denne kunne ikke tilvejebringes ved 

rapportskrivningen.  Efter færdigsyningen af dragterne har 60 elever gennemført en rollespils uge i 

naturen i et område udenfor Rønne. 

 

Den samlede vurdering af projektet. 
 

Projektgruppen satte sig som mål, at vi ville afprøve forskellige processer, som kunne indgå i en 

samlet helhedsbetragtning af et Fabulatorium. Vi ville afprøve lyd, performance, foto, og aktivt 

LRP værksteder, og de tre af delprocesser har vi arbejdet intenst med. Foto blev desværre ikke til 

noget. Men ellers har det været en succes at arbejde med Lyd Kanonen, med en teater gruppe, og 

med en designer. Det har været en utrolig inspiration for de deltagende voksne, og en stor 

motivation for de deltagende børn, at der har været inddraget kompetente inspiratorer uden for 

skoleverdenen. Da en hel del af børnene har været gengangere på de forskellige værksteder, er 

vores formodning, at de har haft stor gavn af de enkelte forløb, men dette er der ikke lavet 

undersøgelse på. 

 

Samtidigt har vi som projektgruppe holdt os til konceptet om at få inddraget lokale kunstnere, og 

igennem dem styrket de læringsmål, vi opsatte for de enkelte delprocesser. Vi har som samlet 

projektgruppe en god fornemmelse af, at vi trods tidspres nåede i mål med det meste af det, vi 

havde planlagt. 

 

For at opnå succes med et Fabulatorium, eller med andre, store og krævende forløb, så kræver det 

nogle meget velvillige mennesker, der har tid og lyst til at investere en stor del af deres arbejdstid i 

projektet. Derfor vil projektlederen specifikt gerne takke: lærer Morten Laursen, lærer Karin 

Sørensen, lærer Jesper Svendsen, pædagog Pia Frank Nygaard, samt de søde syersker fra 

flygtningecenteret. Uden de nævnte personer var projektet ikke lykkedes. Udover tiden med 

eleverne i arbejdende værksteder, så har de lagt en stor del af deres forberedelsestid i projektet. 
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Jesper & Thomas ved det færdige dukketeater, Morten brugte sin forberedelsestid i håndarbejde, Pia 

sad konstant ved en symaskine, og noget uvant er Karin fanget i et roligt øjeblik. 

 

Om projektet som helhed er en succes, er på nuværende tidspunkt svært at besvare fuldt ud. Det kan 

være svært at formidle den røde tråd, der har været i det samlede Fabulatorium, hvor lyd, billede, 

performance og arbejdende værksteder går op i en højere enhed. Dette beskrives nærmere i den 

nedenstående selvevaluering.  

 

Relevansen for målgruppen. 
 

Projektet har haft maksimal relevans for gruppen af elever, da de enkelte delprocesser har fyldt 

meget i elevernes skolegang. Det har været delprocesser som eleverne har set frem til, og som de 

har gået op i med stor entusiasme.  

 

Projektet har også haft stor relevans for de deltagende ressourcepersoner, der har arbejdet sammen 

på kryds og tværs, og som har været nødt til at tænke utraditionelt for at finde løsninger. 

 

De deltagende kunstnere har også givet udtryk for, at projektet har været givende for dem, både som 

formidlere og kulturpersoner, og som samarbejdspartnere. 

 

Problemer undervejs. 

 

Projektgruppen overvurderede helt klart elevernes formåen i håndarbejdslokalet, da der skulle syes 

dragter i de arbejdende værksteder. Dette betød et stigende pres på både de involverede børn og 

voksne. Havde vi ikke fået hjælp fra det lokale flygtningecenter, var projektet højst sandsynligt 

blevet betragteligt decimeret. Så det, der egentligt var et problem, løste vi med et vellykket 

integrationsprojekt lokalt. 

 

Projektlederen har også oplevet problemer i forhold til dokumentationen af projektet på de digitale 

platforme.  

 

Først og fremmet har Kulturministeriets platform til formidlingen ikke været tidssvarende. Der er 

dokumenteret det, der skulle undervejs, men det er besværligt, og interfacet samt 

brugergrænsefladen er utidssvarende. Projektlederen anbefaler at der kigges på dette fremadrettet, 
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og at platformen erstattet med noget mere tidssvarende, og at man hurtigst muligt laver en kobling 

til sociale medier til fremtidige projekter under Kulturstyrelsen. 

 

Dernæst oplevede vi problemer ved oprettelsen af den skitserede digitale platform til Fabulatoriet.  

Dette var ellers et af de opsatte mål med Fabulatoriet. Det bør være muligt at få formidlet 

Fabulatoriet, og det rent praktiske ved dette, digitalt. Der har været flere årsager til, at 

projektlederen ikke er i mål med dette endnu. Strukturændringer: RønneSkolen skal ændres de 

kommende år, og i den forbindelse er projektgruppen blevet splittet op på flere forskellige 

matrikler. Dette har gjort det sidste arbejde med Fabulatoriet besværligt. Valg af digital platform: 

Da projektlederen ikke fremadrettet ved, hvilke digitale platforme der skal arbejdes med i Regions 

Kommunen, er det svært at vælge en platform, der er fremtidssikret. Projektlederen har startet en 

skoleblog op om projektet, som i sin skitseagtige form kan ses her: 

http://fabulatorium.skoleblogs.dk/fabulatoriet/ 

 

Slutteligt har projektlederen oplevet, at det har været svært at få samlet alt det fremstillede udstyr til 

formidling et sted. Dette er primært fordi Lærings Centeret på Østre Skole skal nedlægges, og fordi 

projektleder i en intern rokade er blevet forflyttet til Søndermark skolen. Alt materialet blev pakket 

ned og fragtet til Søndermark skolen, hvor det nu skal pakkes ud, sorteres, ophænges, og 

efterfølgende formidles. Strukturændringen i Rønneskolen betød også, at projektgruppen blev 

splittet på forskellige matrikler i slutfasen af projektet, og at der siden ikke har været et samarbejde 

om Fabulatoriet.  

 

Var det så anstrengelserne værd? 

 

Til dette må projektlederen og projektgruppen svare at ja, det var det! Det var stort, 

omkostningsfuldt og besværligt, men det var også meget givende i forhold til relations arbejdet med 

eleverne, og i forhold til de opstillede mål. Projektgruppen vil helt sikkert kaste sig over et lignende 

projekt i fremtiden, hvis det bliver muligt. 

En stor sidegevinst ved projektet var, at da vi havde brug for hjælp til at sy dragter, så fik vi hjælp. 

Vi havde en ide om, at det ville være muligt at finde nogle kvinder på flygtningecenteret, der var 

gode til at sy på maskiner, og dette fik vi ret i. Så på den måde udviklede projektet sig også til at 

være et mindre integrationsprojekt med stor succes, og som gav nogle kvinder en meningsfyldt 

hverdag. Desuden gav det de involverede elever mulighed for at stifte bekendtskab med en kultur 

og personlige erfaringer, de ellers ikke støder på, fx ægteskab i en tidlig alder og nødvendigheden af 

at flygte pga. faren i et utrygt samfund. 

 

Udover dette, så er der jo også de konkrete materialer, der er blevet fremstillet og indkøbt. Det er 

lykkedes projektgruppen at fremstille næste 60 rollespilsdragter, og til dette er der tilhørende 

holdbare rollespilsvåben, samt andet udstyr. Udover dette råder vi nu over et transportabelt 

dukketeater, som kan bruges i mange sammenhænge. 

 

 

http://fabulatorium.skoleblogs.dk/fabulatoriet/
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Erfaringer med projektets samarbejdsrelationer. 

 

En del af dette er beskrevet ovenover, men det må også nævnes, at det har været utroligt givende for 

eleverne at have nogle kompetente ressourcepersoner indover så omfattende projekter. De 

involverede kunstnere har virkeligt forstået at bruge og omsætte vores opsatte mål i delprocesserne. 

Fremadrettet vil det helt sikkert være en mulighed at inddrage samme eller andre kunstnere eller 

kulturpersoner i skoleprojekter via Lærings Centre på øen. 

 

Det vil også helt sikkert fremadrettet give mening at samarbejde med Dansk Røde Kors’ Flygtninge 

Center på Bornholm. Det vil give mening for både beboere der, og i høj grad for os lærerne i 

lokalsamfundet, og ikke mindst for de herboende børn. 

 

Forklaringer på at projektet ikke har nået nogle af målene. 

 

Her er de overvejende grunde manglende tid og de omfattende strukturændringer i Rønneskolen, 

som har betydet en del for projektgruppens samarbejde. Som nævnt før var der ikke tid og penge til 

det sidste projekt, fotoprojektet.  Og så har der manglet viden om, hvilken digital platform 

Fabulatoriet skal formidles på. 

 

Forklaringer på at projektet har nået mange af målene.  

 

Nogle af forklaringerne er nævnt: en hårdtarbejdende projektgruppe og det stærke, tværfaglige 

samarbejde. Men også ledelsens velvillighed skal nævnes. Ledelsen har ikke undret sig over, at 

projektgruppen ville arbejde med et så stort projekt, som ”spirer op fra undergrunden”, men 

tværtimod støttet samarbejdet via møder og samtaler om uafklarede områder. Ledelsen har haft en 

accept af, og en tiltro til, at projektlederen kunne administrere projektet, og at projektgruppens 

kreative tilgang til projektet ville fordre noget godt for eleverne.  

 

Dette har også styrket projektgruppens tiltro til, at egentligt succesfulde projekter er båret frem af 

græsrodsarbejde fremfor ovenfra kommende administrative tiltag.  

 

Også økonomien har spillet ind. Uden midlerne fra Kulturstyrelsen kunne vi hverken have 

samarbejdet med kunstnerne, eller have indkøbt materialer til delprocesserne. For dette vil 

projektlederen gerne takke kulturministeriet. 

 

Hvad kunne være gjort bedre? 

 

Hele den digitale formidling omkring projektet skal forbedres, og projektlederen vil i 2017 arbejde 

mere intenst med formidlingen, da der skal etableres en digital platform til Fabulatoriet. 
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Der skal også arbejdes mere på at få samlet alle de fremstillede ting et sted i et rum, så det ikke 

bliver spredt over matrikler. Dette er et arbejde, der må påregnes at pågå frem til slutningen af 

skoleåret 2016/2017. Endvidere mangler der også at blive syet nogle dragter færdigt, og her vil 

projektgruppen genstarte samarbejdet med flygtningecenteret,  

 

Det har også været svært for projektgruppen at forudse, hvor meget tid det skulle bruges på 

projektet, og fremadrettet bør ledelsen inddrages mere på et tidligere tidspunkt i projektet, for at 

have mulighed for at støtte op omkring løbende ændringer på den enkelte læreres 

arbejdsopgaveoversigt.  

 

Der kunne også være arbejdet mere med lyd og billede. Lyd specifikt, fordi det er en vigtig del af 

Fabulatoriet, men projektlederen så Lyd Kanonen som et pilotprojekt for de følgende projekter, og 

ikke som en del af det, der skulle formildes videre. Fremadrettet kunne lyd blive inddraget via 

elevernes Ipads (alle elever på Bornholm har Ipads) ved formidlingen af Fabulatoriet, ex. ved at 

lave stemningsmusik via appen Garageband. 

 

Erfaringer der kan videreføres i andre sammenhænge. 

 

Det kræver som nævnt et stærkt samarbejde i mellem projektleder, projektgruppe, eksterne partnere, 

og ledelse.  

 

Det kræver villighed til forandring, og til at acceptere at nogle delprocesser nås, mens andre ikke 

nås, og at produktet vil afvige på områder fra den oprindelige målsætning. 

 

Ved store, kreative projekter skal der være en vis velvillighed fra ledelse og kollegaer.  

 

De eksterne samarbejdspartnere vil gerne samarbejde med skolerne i kreative projekter, og er villige 

til at strække sig langt i forhold til de opstillede mål og til den økonomiske ramme. 

 

Den lokalt digitale formidling til de enkelte lokale Lærings Centre kunne måske tilbydes via en 

national platform, udarbejdet af kulturstyrelsen. 

 

Det vil være givtigt at afsøge, hvilket samarbejde der fremadrettet kan laves med lokale centre som 

ex. flygtninge centre, da der er nogle skjulte ressourcer på disse områder, som sagtens kunne 

benyttes i skoleverdenen.  

 

Erfaringerne med det ovenstående omkring Fabulatoriet vil projektgruppen helt sikkert tage med 

over i fremtidige, lignende projekter.  
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Afrunding og evt. overføring af projektet til andre Lærings Centre. 

 

Projektgruppen vurderer at Fabulatoriet godt kan overføres til andre skolers Lærings Centre, men at 

der skal være en central person på Lærings Centeret, der er villig til at være projektleder. 

 

Projektgruppen vurderer at Fabulatoriet ikke kan etableres på folkebiblioteker.  

 

Projektlederen arbejde videre med fokusområder ved Fabulatoriet som beskrevet i rapporten, 

henimod en endelig afslutning i skoleåret 2016/ 2017. Her forventes det, at den digitale formidling 

vil være på plads, og at alt det, der rent praktisk skal formidles, er samlet på en skole i Rønne, 

hvorfra det kan formidles og udlånes. 

 

Tak til: 

 

Kulturstyrelsen, og Kulturstyrelsens puljer, for støtten, http://projekter.kulturstyrelsen.dk/ 

PL Beton på Bornholm for at sponsorer materialer til dukketeateret.  www.plbeton.dk/ 

Musiker Lars Juul. 

Designer Mette Høyer, www.migrant.dk/ 

Multikunstner Ida Tjalve, www.theatrumelasticum.dk/ 

Theatre Cirkus Zebrik, www.cirkuszebrik.com/en/ 

Dansk Røde Kors i Rønne. www.rodekors.dk/det-goer-vi/roede-kors-asyl/asylcentre/center-

bornholm-(slottet) 

Daglig leder af Søndermark skolen Tina Duermin, http://soendermark.skoleporten.dk/sp 

CFU Bornholm v. Hans Jacob Binzer, https://ucc.dk/om-ucc/medarbejdere/hjb 

Skole leder Andreas Grosbøll.  

Mette fra Aavangsskolen, regnskab. 

Morten & Karin for den daglige kreative og organisatoriske sparring. 

Pia & Jesper for deres ildhu. 

Syerskerne fra ”Slottet” 

5A, 5B, 6A, 6B og 8 klasses valghold på Østre Skole i skoleåret 2015-2016. 

 

 

 

 

Rønne d. 14/11 2016, Projektleder Thomas Bugge Larsen. 

 

 

 

 

 

 

 

http://projekter.kulturstyrelsen.dk/
http://www.plbeton.dk/
http://www.migrant.dk/
http://www.theatrumelasticum.dk/
http://www.cirkuszebrik.com/en/
http://www.rodekors.dk/det-goer-vi/roede-kors-asyl/asylcentre/center-bornholm-(slottet)
http://www.rodekors.dk/det-goer-vi/roede-kors-asyl/asylcentre/center-bornholm-(slottet)
http://soendermark.skoleporten.dk/sp
https://ucc.dk/om-ucc/medarbejdere/hjb
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Bilag 1. Artikel fra Bornholms Tidende om LydKanonen 16 juni 2015. 
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Bilag 2. Lars Juul’s oplæg til Lyd Kanonen.  
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Bilag 3. Indbydelse til forestilling og Workshop fra Teatre Cirkus Zebrik + lokale kunster Ida 

Tjalve. 
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Bilag 3A. Artikel fra Bornholms Tidende om performance projektet. 
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Bilag 4. Yderligere billeder fra projekterne. 
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