
 

  

Mellervangskolen 
Skæv, skøn, skabende 

På Mellervangskolen udvikler vi innovative elever med mod på at 

begå sig i verden. 

På Mellervangskolen skaber vi et levende miljø for læring, kreativitet og 

trivsel, hvor børnene får redskaber til at arbejde innovativt og får mod på at 

begå sig i verden. 
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PROFILSKOLE FOR KREATIVITET, INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

Mellervangskolen har siden august 2014 

været profilskole for kreativitet, innovation 

og entreprenørskab. 

Det betyder, at vi har arbejdet målrettet på 

at udvikle et mindset, hvor kreative idéer er 

blevet til innovative og værdifulde løsninger 

på de problemstillinger, som børn og voksne 

møder i hverdagen.  

 

Fokus fremadrettet er, at de innovative 

kompetencer og det mindset, som 

medarbejderne og ledelsen har udviklet, skal 

danne baggrund for at udvikle kompetencer 

hos eleverne, som gør dem i stand til bevidst 

at agere i kreative processer og skabe 

innovativ problemløsning.  

Når vi taler om kreativitet, innovation og 

entreprenørskab, gør vi det med afsæt i 

følgende definitioner: 

Kreativitet er at producere idéer, der er 

originale og værdifulde. 

Innovation er den succesfulde introduktion 

af nye og brugbare idéer. 

Entreprenørskab er, når nye og brugbare 

idéer bliver taget i brug og skaber værdi. 

 

 

 

 

 

Ordene kan fortælle os mange ting. Med 

ordene ønsker vi at give et signal om, hvem 

vi er og hvad vi står for, samtidig med at 

modtageren skal blive nysgerrige og få 

interesse for at vide mere.  

Ordene kan betyde... 

Skæv - at vi har mod til at vælge en skæv 

og anderledes tilgange til læring og trivsel. 

Skøn - at det er skønt at være på 

Mellervangskolen, at vi har fokus på trivsel 

og at alle skal opleve sig som værdifulde 

medlemmer af meningsfulde fællesskaber.  

Skabende – at vi skaber læring, 

fællesskaber og oplevelser gennem aktive 

handlinger.  

…hvad betyder de for dig? 

 

 

 

 

 

 

 

På Mellervangskolen udvikler vi 

innovative elever med mod på at begå 

sig i verden. 

På Mellervangskolen skaber vi et levende 

miljø for læring, kreativitet og trivsel, hvor 

børnene får redskaber til at arbejde 

innovativt og får mod på at begå sig i 

verden. 

I målpilen kan der læses mere om, hvordan 

vi vil arbejde med dette i de kommende år. 

SKÆV, SKØN, SKABENDE 

MELLERVANGSKOLENS VISION 



  

  



PROJEKTER OG INDSATSER 

 

 

 

Som en del af målpilen indgår en række 

projekter og indsatser, som understøtter 

arbejdet med at udvikle innovative elever 

med mod på at begå sig i verden. 

Nogle af disse projekter og indsatser foregår 

i direkte sammenhæng med elever eller 

elevgrupper, andre er i relation til 

medarbejderne eller medarbejdergrupper.  

I nedenstående diagram er en række af de 

centrale projekter og indsatser illustreret 

med involveringsgrad og fokusperiode. 
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FourSight

Kreativitetstræning

Tidlig opsporing

Projekt "Vidensproducerende skoler"
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En god start på skolelivet - hvordan?
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Den skæve årgang
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