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Den åbne skole er en af grundpillerne i re-

formen, og her har By- og Kulturforvaltnin-

gen lagt sig i selen for at skabe grundlag for, 

at Odenses kulturinstitutioner, foreninger og 

dygtige frivillige er kommet i spil. Tilbagemel-

dingen er, at det har været en positiv ople-

velse for alle parter. Jane Jegind, rådmand (V), 

By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommu-

ne, i Fyens Stiftstidende.

I Odense har man gode erfaringer med at 

bygge bro mellem skole og kulturliv. Skoler i 

Odense deltager i et af otte projekter, geo-

gra"sk spredt i Danmark, der tager udgangs-

punkt i innovativ historieundervisning og sam-

arbejde mellem skoler og kulturinstitutioner.

Projekterne blev skudt i gang tilbage i no-

vember 2015, og de indsamlede erfaringer 

fra projekterne skal siden danne grundlag for 

videreudvikling af området.

Historielab har bidraget med puljemidler til 

projekterne, og foruden Odense deltager 

Fåborg-Midtfyn, Kolding, Brøn-

derslev, Tønder, Aarhus og 

Svendborg kommuner.

Børn & Bøger har 

besøgt Højmesko-

len i Odense for 

at høre mere om 

historieprojek-

tet Mytedetekti-

verne.

Tager skridtet 

videre

By- og Kulturforvalt-

ningen arbejder også 

aktivt med at gøre Oden-

ses mange kulturtilbud til en 

levende og naturlig del af skolernes undervis-

ning. Det sker gennem almindelige klassebe-

søg på Møntergården eller i H.C. Andersens 

Hus. Men vore kulturinstitutioner tager også 

skridtet videre og inddrager skolerne i udvik-

ling af nye tiltag.

Således samarbejder Historiens Hus og 

Odense Bys Museer med lærere fra Højme og 

Hunderup skoler om Mytedetektiverne – et 

undervisningsprojekt, der gennem byens my-

ter formidler Odenses historie på en ny måde. 

Jane Jegind i Fyens Stiftstidende.

På Højmeskolen møder vi historielærer i 

folkeskolen, Sandra Koch Halskov, der sam-

men med sin kollega Jacob Ryborg Grønning 

og Annette Offer Hansen fra Hunderupskolen 

er gået i partnerskab med Historiens Hus om 

projektet.

Historiens Hus er både arkiv og bibliotek 

og repræsenterer et samarbejde mellem de to 

institutioner Odense Centralbibliotek/Lokal-

historisk Bibliotek og Stadsarkivet. Historiens 

Hus rummer en fælles læsesal og et fælles hus 

for Odenses og Fyns lokalhistorie.

Arkivar Johnny Wøllekær, Odense Stadsar-

kiv er projektleder af Mytedetektiverne – på 

jagt efter fortællinger om Odense, men net-

værket tæller også museumsinspektørerne 

Mette Staursbøl Mogensen og Camilla Pryds 

Schjerning, begge Odense Bys Museer, samt 

arkivar Andreas Skov.

Mytekufferter 

Den første kontakt med Historiens Hus op-

stod for nogle år tilbage, fortæller Sandra 

Koch Halskov. Udgangspunktet dengang var 

et projekt, hvor hun og Jacob Ryborg Grøn-

ning havde indledt et udviklingssamarbejde 

Mytedetektiver
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samarbejde med Historiens Hus.

Af Anette Grønholt 

Andersen

Rådmand Jane Jegind, By- 

og Kulturforvaltningen, 

Odense Kommune, har i 

en artikel i Fyens Stiftsti-

dende påpeget vigtighe-

den af den åbne skole og 

som nyt initiativ fremhæ-

vet projektet Mytedetek-

tiverne.
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med nogle studerende, tilknyttet Histo-

riens Hus, om at udvikle en historieapp.

De studerende sprang imidlertid fra, 

men interessen for et samarbejde med 

Historiens Hus var opstået, og et tilfæl-

digt møde mellem Johnny Wøllekær og 

Jacob Ryborg Grønning i Netto blev ud-

gangspunktet og startskuddet i forhold 

til Mytedetektiverne. 

Filoso!en bag Mytedetektiverne er, 

at eleverne selv skal producere viden. 

Det handler blandt andet om at udvikle 

undervisningsforløb, der aktiverer og 

udfordrer elevernes analytiske evner og 

lærer dem at bruge kilderne kritisk og 

analytisk. (Fra projektansøgningen.)

Sandra Koch Halskov fortæller, at 

der foruden eksempler på undervis-

ningsforløb, som offentliggøres på en 

hjemmeside, der skal være klar den 1. 

marts, og som alle må bruge, vil blive 

lavet mytekufferter med opgaver og 

genstande.

Kufferterne får deres hjemsted i Hi-

storiens Hus, men er tænkt som vand-

rende inspirationsmateriale, som sko-

lerne kan bestille hjem. 

... projektet indbefatter arbejde med 

mytekufferter, der er fulde af reproduk-

tioner af arkivalier, fotogra!er, avisartik-

ler og andet. (Fra projektansøgningen.)

Brænder for historiefaget

Højmeskolen har knap 650 elever og 

omkring 50 medarbejdere. Skolen lig-

ger i Dyrup i Odense SV. Sandra Kock 

Halskov underviser lige nu primært ele-

verne i tredje klasse, hvor de introduce-

res til faget historie, Jacob Grønning har 

klasser i overbygningen og begge har 

historie som linjefag.

- Det er mit yndlingsfag at undervise 

i, siger Sandra Koch Halskov, og interes-

sen for historie er ikke ny, den har hun 

haft, siden hun var barn – på Nordfyn. 

- Jeg er Nordfynbo, siger hun smi-

lende, hun har aldrig haft lyst til at bo 

andre steder.

Sandra Koch Halskov har været fær-

diguddannet i syv et halvt år, men har 

undervist, også mens hun læste på UCL 

– College Lillebælt.

Baggrunden for at være med i dette 

– og andre tidligere – udviklingspro-

jekter er baseret på en brændende in-

teresse for historie, og projektarbejdet 

giver mulighed for en faglig fordybelse i 

faget, der tiltaler hende.

I det daglige arbejde er det formid-

lingen, der er i centrum, for hvordan 

formidler man stoffet bedst muligt til 

børnene? Hun er den første historielæ-

rer, de møder, og hun vil gerne have, 

at de får den bedst mulige indføring og 

tilgang til faget og bevarer interessen 

for det.

Derfor er hun optaget af formidling 

og didaktik og har fokus på at ændre 

faget, så det bliver levende og nærvæ-

rende for klasserne. Kunne hun selv 

sammensætte jobbet, ville halvdelen af 

tiden blive dedikeret projekter og den 
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Sandra Koch Halskov, der er historielærer på Højmeskolen i Odense, fortæller, 

at interessen for et samarbejde med Historiens Hus opstod for nogle år siden i 

forbindelse med et udviklingsprojekt.


