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Grundtanken bag Campus Bindslevs Plads er at skabe synergi på tværs af uddannelser,
fagligheder og kulturer, og det tværinstitutionelle partnerskab udmønter sig nu fysisk i
form af CampusHuset, men samarbejdet har båret frugt længe før indvielsen af CampusHuset. Gennem de sidste 3-4 år har partnerne arbejdet sammen om projekter og
læringsforløb, som har skabt værdi for partnerne som organisationer, men i særdeleshed også for eleverne.
Fra idé til gennemførelse
I vinteren 2015 indgik Silkeborg Bibliotekerne et samarbejde med en klasse
fra Handelsgymnasiet på Silkeborg
Business College. Silkeborg Bibliotekerne
stod med den udfordring, at de skulle
promovere en event med fokus på Young
Adult litteratur. Idéen om samarbejdet
med Silkeborg Business College kom i
stand, da eleverne fra Handelsgymnasiet
kunne være behjælpelige, fordi målgruppen for eventen netop var unge
mennesker i samme alder som eleverne,
og fordi de qua deres undervisning i faget
Afsætning havde de faglige kompetencer
til sådan en markedsføringsopgave.
Silkeborg Bibliotekerne ønskede med
samarbejdet at få indsigt i, hvad der kunne
tiltrække unge mennesker med henblik
på at skabe nye markedsføringsidéer
og koncepter, som var skræddersyet til

Mai Ly Nguyen
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På Campus møder man nye
mennesker – og kommer til at
arbejde sammen med andre
børn og unge fra forskellige skoler og i alle aldre. Det synes jeg
er en god idé.”

denne målgruppe. Omvendt var denne
opgave for eleverne en enestående
mulighed for at anvende den lærte teori
i praksis.
Silkeborg Bibliotekerne havde en målsætning om at fordoble antallet af
deltagere i forhold til samme event året
før. Klassen blev således opdelt i grupper,
som hver især skulle komme med forslag
til, hvad biblioteket kunne gøre for at
tiltrække målgruppen ud fra et fastsat
budget. Silkeborg Bibliotekerne udvalgte
herefter de bedste forslag fra hver gruppe,
og forslagene blev implementeret i
samarbejde med eleverne.
Eleverne bidrog med konkurrencer og
videoer, som Silkeborg Bibliotekerne
brugte til markedsføring på de sociale
medier, og til selve eventen fik hver
deltager
udleveret
en
goodiebag
fyldt med gaver fra sponsorer, som
eleverne havde fremskaffet. Derudover
foretog eleverne markedsundersøgelser blandt elever på samtlige af byens
ungdomsuddannelsesinstitutioner,
og
indsamlede dermed informationer for
biblioteket til fremtidig markedsføring af
Young Adult litteratur.
Værdien af samarbejde
Silkeborg Bibliotekerne fik gennem
samarbejdet med eleverne fra Silkeborg
Business College inspiration til nye
måder at markedsføre sig på og nåede
samtidig deres målsætning. Efter en
vellykket afvikling af eventen fik eleverne
en stor tak fra formidler hos Silkeborg
Bibliotekerne, Maria Louise Christensen:
”Vi har været glade for samarbejdet med
eleverne – jeg synes det har været så
spændende at se og høre deres tanker
og produkter. Og så er vi er naturligvis
endnu mere glade for, at vi nåede målet!”.
Også eleverne var begejstrede for
samarbejdet med Silkeborg Bibliotekerne:
”Det var relevant for os at få lov til at
bruge det, vi har lært og så se, at det
faktisk fungerede i virkeligheden. Vi fik 10
deltagere til eventen, som var målet, så
det var jo et tegn på, at det vi gjorde var

Karla Neess
6. klasse, Th. Langs Skole
Anne Bak Hummelgaard & Jacob Skovbjerg

rigtigt – og det syntes jeg, var meget fedt
at se”, fortæller Anne Bak Hummelgaard,
der sammen med sin gruppe udarbejdede
goodiebags konceptet.
”I min gruppe prøvede vi på at gøre
eventen mere attraktiv med konkurrencer.
Vi lavede også spørgeskemaer, hvor
vi indsamlede en masse brugbar
information om målgruppen”, fortæller
Jacob Skovbjerg og fortsætter: ”Jeg
synes, det var rigtig fedt at være med i
projektet. Man kan jo læse nok så meget
i en bog, men noget andet er, når du
ser det i praksis og får lov til at afprøve
teorien i den virkelige verden.”
Mai Ly Nguyen, som underviste klassen
i Afsætning, var ligeledes stor tilhænger
af samarbejdet: ”Det giver rigtig god
mening at lære eleverne at tænke på
tværs – ikke kun tværfagligt, men også på
tværs af forskellige organisationer. Det er
jo én af de kompetencer, de skal kunne
mestre, når de læser videre og kommer
ud på arbejdsmarkedet. Derfor ser jeg,
som underviser, CampusHuset og de
mange nye muligheder for tværfagligt
og tværinstitutionelt samarbejde som en
gave til undervisningen”.
Alle parter har med andre ord skabt værdi
for hinanden ved at arbejde sammen på
tværs af institutioner, fag, kultur og alder
– altså har det været et projekt, der på
alle måder understøtter grundtanken bag
Campus Bindslevs Plads partnerskabet.
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Ved Silkeborg Ungdomsskole er vi stærkt
optagede af sammenhængskraft, mening
og læring for unge i Silkeborg. For os er
det derfor helt naturligt at være en del af
partnerskabet og samarbejdet omkring
CampusHuset. Et samarbejde, som vi ser
frem til løbende at udbygge.

Med åbningen af CampusHuset - og om
nogen tid også Ungekulturhuset på den
anden side af vejen - er der alle muligheder for, at skabe et kraftcenter og samlingspunkt for unge i Silkeborg kommune
omkring Bindslevs Plads.
Med Campushuset får vi mulighed for
at placere vores alsidige fritidstilbud i
bymidten, og vores brede vifte af fritidstilbud, undervisning og events får nye
spændende perspektiver, når de unges

læreprocesser udfordres i nye kreative
læringsmiljøer.
Silkeborg Ungdomsskole er den eneste
partner, der aktuelt er involveret i såvel
CampusHuset som i Ungekulturhuset. Vi
har en ambition om, at sætte vores præg
på begge huse. CampusHuset kommer til
at danne ramme om de mere strukturerede og formelle læringsrum og læringsforløb, mens Ungekulturhuset vil fungere
som det skabende læringsmiljø for unge i
det mere uformelle læringsrum.
Med et ben solidt placeret i begge huse,
ser vi i Ungdomsskolen en stor opgave
i at være med-skabere på en blomstrende ungdomskultur, hvor læring og kultur
gentænkes til gavn for unge i Silkeborg
kommune.

Nadia Nielsen, 30 år, Vuggestuepædagog i Brædstrup
Jeg synes Campus-bygningen virker rigtig fed – det var sådan nogle muligheder jeg savnede
som studerende – altså studiepladser i fede omgivelser med et bibliotek lige ved siden af!
Jeg synes det lyder rigtig godt at Folkeskolen og Th. Langs Skole er med i det, så bliver man
jo motiveret og vant til at færdes i et lærerigt miljø helt fra begyndelsen.
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