
Børn i Stavtrup skaber den fremtid, 
de ønsker at se

Pressemeddelelse STAVTRUP KULTUR- 
OG IDRÆTSCENTER

I tæt samarbejde mellem Stavtrup 
Kultur- og Idrætscenter, Friskolen, 
Højvangskolen og LEGO ansatte skal 
alle elever fra 1-6. klasse være med til 
”Build the Change”. Den 27-28. april 
2022 fordyber børnene sig, er kreative 
og formidler ideer – alt sammen med 
LEGO klodsen som omdrejningspunkt. 
Eventen sluttes af med en fernisering, 
hvor eleverne fremviser deres idéer til 
den fremtid, de ønsker at se, og der-
udover vil lokale LEGO ansatte og re-
præsentanter fra skolen fortælle om 
processen. Stavtrup Kultur- og Idræts-
center giver slutteligt en status på pro-
jektet og markerer de milepæle, der er 
nået indtil nu.

LEGO Build the Change 
– børnene bygger fremtiden

Stavtrup Kultur- og Idrætscenter har fået 
en enestående mulighed for at afholde en 
todages workshop d. 27. og 28. april med  
1.-6. klasses elever fra Højvangskolen og 
Friskolen. ”Build the Change” er et kon-
cept, hvor LEGO klodsen giver børn mulig-
hed for at bygge og skabe den fremtid, de 
ønsker at se. 

Børnene får frie rammer til at bruge deres 
fantasi og kreativitet til at bygge deres bud 
på, hvordan udearealerne i og omkring 
”Stavtrup Kultur- og Idrætscenter” bedst 
kan udnyttes. 

Ingen regler, alt er muligt

De voksne får lov til at tænke praktik og 
p-pladser, så børnene kan bygge lige præ-
cis deres innovative bud på de fedeste ak-
tiviteter og omgivelser. Ingen regler – alt er 
muligt. Forløbet understøtter læring gen-
nem leg, og giver børnene mulighed for at 
blive hørt i skabelsen af de nye fantastiske 
rammer i Stavtrup. 

”På Højvangskolen har vi en am-
bition om at være en integreret 
del af lokalsamfundet og sam-
men skabe bedre løsninger for 
hele Stavtrup. Projektet med lo-
kale frivillige og lokale LEGO an-
satte passer rigtig godt ind i den 
kontekst”.

Ivan Børsting 
Skoleleder, Højvangskolen.

Workshop-dagene faciliteres af LEGO an-
satte (primært bosiddende i Stavtrup) samt 
lokale ildsjæle, der sammen med børn 
og lærere får et par fede dage i gymna- 
stiksalen på Højvangskolen. ”Som altid 
er det fantastisk at mærke opbakningen 
fra lokalområdet. Det gør det muligt for 
hundredvis af børn at få adgang til tu-
sindvis af LEGO klodser. Det kan kun blive 
godt!”, siger Ivan Børsting, Skoleleder på 
Højvangskolen.



Fernisering med de kreative 
tanker

Børnenes modeller bliver efterfølgende 
udstillet, så deres ønsker og drømme bli-
ver tydeligt visualiseret. Til hver model, skal 
børnene desuden sætte ord på deres byg-
geri, så alle (selv voksne) kan forstå deres 
kreative tanker. 

Som synligt bevis på deres bidrag, får alle 
deltagende børn et diplom med hjem som 
tak for hjælpen. Det kommer med garanti 
til at pynte på køleskabene rundt omkring 
i Stavtrup. 
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Faktaboks 

Formålet med LEGO Build the Change er 
at:
• Inspirere børnene til at bruge deres 

fantasi
• Udvikle børnene via læring gennem 

leg
• Pleje kreativitet, fantasi og give  

børnene ejerskab
• Gøre det muligt for børnene at bruge 

LEGO klodsen som værktøj til at  
kommunikere og udtrykke sig selv

• Skabe varige minder for børnene
• Give børn en stemme

Workshoppen foregår i Højvangskolens 
gymnastiksal og kantine den 27-28. april 
2022 efterfulgt af offentlig fernisering 
torsdag den 28. april fra 16-18. 


