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Haderslev, 1. november 2019 

Haderslevs nye makerspace ’Skaberiet’ åbnede med et 
brag 

45 børn fra Erlev skole var de første til at afprøve de nye lokaler, hvor en 
anderledes skoledag udfordrede deres kreativitet.  
 
Skaberiet, som er Haderslevs nye makerspace, skal i fremtiden give et ekstra lag til 
undervisningen til kommunens børn.  

“I dag indvier vi stedet for de krøllede hjerner, de skøre ideer og for dem med 
skabertrang”, sagde Henrik Rønnow, formand for Udvalget for Børn og Familier, i hans 
tale til åbningen af Skaberiet og tilføjede: “Endnu en vigtig brik føjes i dag til det 
samlede udbud af udfordringer, formidlet gennem Skolen i Virkeligheden. Så derfor: 
Luk skabet op, fold skabertrangen ud – skab jer og skab liv i de vilde ideer.” 

Det gjorde de 45 børn, der med stor iver gik i gang med at kode på computeren, bygge 
med klakx, konstruere deres egen kastemaskine og regnede den ud på iPads, mens 
3D-printerne kørte i baggrunden. Laser cutteren og foliemaskinen blev også testet af. 

“Det handler om børnene! Børnene skal have et rum, hvor de kan udfolde deres 
kreativitet, hvor de kan fordybe sig i deres ideer og skabe dem, så de kommer til 
virkelighed”, udtaler Maibritt Nørgaard Wind, konsulent hos Haderslev Kommune, 
Pædagogik og Læring.  

Fremover får børn fra hele kommunen muligheden for at komme på besøg i Skaberiet, 
hvor deres kreativitet sættes på prøve. “Skaberiet skal fungere som endnu et element i 
undervisningen om innovation, som skal klæde eleverne på med kompetencer, som er 
vigtige for dem at have med sig ud i arbejdslivet – nemlig evnen til at tænke kreativt og 
evnen til at skabe”, fortæller Else Iversen, konsulent i Åben Skole, Haderslev 
Kommune.  

Skaberiet – et kreativt makerspace 
Skaberiet er et kreativt makerspace, der sætter fokus på brugerdreven innovation. Det 
giver dig med interesse for computere, teknologi og videnskab mulighed for at mødes i 
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et rum, hvor man kan udveksle ideer, skabe nyt indhold og meget 
andet. Her er der ingen på-forhånd-givne løsninger og ingen passive 
tilskuere – det er dine ideer og kreative energier, der driver værket – man skal bare 
tage en aktiv rolle som medproducerende deltager. 

Rummet er både til børn, voksne og virksomheder 
Skaberiet er til for at kreativiteten i kommunen kan blomstre, og derfor er det både til 
børn, voksne og virksomheder, der har ideer, som bare venter på at blive til 
virkelighed. Derfor kan alle booke tid i Skaberiet ved at kontakte Haderslev 
Erhvervsråd ved at skrive til Lene Bræraa på lene@her.dk, mens skoler kan booke på 
www.skolenivirkeligheden.dk.  

For yderligere info: 
Udviklingskonsulent, Lene Bræraa, 51 20 02 60, lene@her.dk 
Matematikkonsulent, Maibritt Nørgaard Wind, 74341151 mnwi@haderslev.dk 
 
Billede:  
Åbning af Skaberiet_0 – Henrik Rønnow, Formand for Udvalget for Børn og Familier, 
skyder konfetti af som afslutning på sin tale for åbningen af Skaberiet.  

Åbning af Skaberiet_1 – Både børn og voksne lyttede, da Else Iversen, konsulent i 
Åben Skole, Haderslev Kommune, der bød velkommen.  

Åbning af Skaberiet_2 – Børnene var hurtige til at begynde at udforske de nye 
muligheder og fortalte stolt til Erhvervsdirektøren fra Haderslev Erhvervsråd, Gert 
Helenius, hvordan man kunne gøre robotten levende.  

Åbning af Skaberiet_3 – Børnene var i centrum, da Maibritt Nørgaard Wind, konsulent 
hos Haderslev Kommune, Pædagogik og Læring visuelt og med børnenes hjælp fik sat 
ord på, hvad Skaberiet er.  

Åbning af Skaberiet_4 – Børnene regnede den ud på iPads, hvor er kamera på toppen 
af skærmen kunne genkende brikkerne, de havde i hånden. Når de regnede rigtigt, 
kom de videre i spillet.  

Åbning af Skaberiet_5 – Bent-Ole Østerby fik printet sit billede på en af 3D-printerne, 
som står inde i det nye makerspace Skaberiet hos Haderslev Erhvervsråd.  

Med venlig hilsen 

Lene Bræraa 
Udviklingskonsulent  
Haderslev Erhvervsråd  
 
Maibritt Mørgaard Wind  
Haderslev Kommune, Pædagogik og Læring  
 


