Fantasinørd
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 t tilbud til fantasifulde
og nysgerrige elever i 4. og 5. klasse

Af Julie Lund Jørgensen, læringsvejleder på Nyager Skole

Fantasinørderne på Valhøj
Skole, Skovmoseskolen,
Tinderhøj Skole og Nyager
Skole er netop blevet færdige
med deres første sæson. Fantasinørd er et samarbejde mellem de fire skolers læringscentre, PUC, Rødovre Bibliotek og
Heerup Museet.
Fantasinørd er et ’åbent skole’-tilbud til
elever, der kan lide at opleve noget, bruge
deres fantasi og formidle kultur ved at fortælle historier, arbejde med kunst og skabe
noget nyt.
I det forløbne skoleår har fantasinørderne
mødtes fire hele dage. Første gang var de
på PUC, hvor historiefortælleren Kasper
Sørensen lærte dem om historiens opbyg-
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ning, og de øvede sig i selv at være historiefortællere.
Anden gang var vi på Nationalmuseet, hvor
de fik en rundvisning i middelaldersamlingen og fik inspiration og gode ideer til
skitseblokkene.
Den tredje gang ventede to graffitikunstnere,
Yann og Thomas fra Allstyles, på nørderne
i deres atelier i Hvidovre. Her tegnede og
malede alle eleverne hvert deres fantasivæsen på de flotte plader med forskellige
baggrundsmiljøer, som kunstnerne havde
klar til dem. Væsnerne indfandt sig i løbet
af dagen i skoven, på kirkegården, stranden,
i byen og flere andre steder.

Retur til Rødovre
Den sidste gang var nørderne tilbage i Rødovre, denne gang på Rødovre Bibliotek, hvor
de fik hjælp fra historiefortæller Andre
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Andersen og musiker Martin Fabricius. De
brugte fortællerreglerne fra den første dag
og de flotte malerier til at skabe historier
om fantasivæsnerne. Sammen med Martin
blev der lagt lydeffekter på historierne, som
de optog i Skoletube. Historierne kan nu
høres via QR-koder, der sidder ved siden af
fantasifigurerne. Det benyttede mange glade
gæster sig af, da der blev holdt fernisering
på Rødovre Bibliotek i marts.

På turne
Nu er malerierne og historierne taget på
turne til de deltagende skoler, så resten af
skolens elever og lærere kan blive inspireret
af dem. De involverede elever, lærere og
samarbejdspartnere er enige om, at forløbet
har været en succes, og vi glæder os allerede
til et nyt, spændende og skabende år med
fantasinørderne efter sommerferien!

