Fondsmidler skal lette løbet for projekt Sprint
Ungdommens Røde Kors har fået 150.000 kroner af LB Fonden til det nystartede projekt Sprint – ideer der
forandrer din verden. Det skete onsdag den 30. november som et led i LB Fondens årlige uddeling af
fondsmidler. I år gik pengene til projekter, der handler om motivation og fastholdelse på alle
uddannelsestrin.
Projekt Sprint dækker mere konkret over en indsat for at etablere
skoleforløb i aktivt medborgerskab, der skal vække udsatte børn og
unges interesse for uddannelse og forpligtende fællesskaber i form af
sociale aktiviteter i deres lokalområder.
‐ Vi skal væk fra, at det er læreren eller de ressourcestærke, der laver
aktiviteter for de udsatte. De børn, der skal have glæde af nye
initiativer, skal også selv være med til at definere og starte dem op,
udtaler Ida Seest Dam, der er projektleder i Ungdommens Røde Kors.

Hvad betyder Sprint?
Begrebet er hentet fra it‐verdenen,
hvor det dækker over et intensivt forløb,
hvor udviklere rykker tæt sammen og
fokuserer på at løse en given
problemstilling.

‐ Børn er ikke nogen, vi skal give noget til, men små selvstændige aktører, som vi skal lære at tage initiativ.
Det gør vi ved at skabe nogle rammer, hvor vi lærer dem at være sociale, og hvor alle kan bidrage med
noget værdifuldt. Det handler om at få sat eleverne i nogle positioner, hvor de lykkes med noget, siger Ida
Seest Dam.

Aktivt medborgerskab er midlet til målet

Kort om LB Fonden

Sprint‐forløbene henvender sig både til folkeskoler, erhvervsskoler og
produktionsskoler. Afhængigt af den lokale kontekst kan de handle om
alt lige fra at opbygge gode venskaber, kampagner for tale ordentligt til
hinanden, indsamle skrald, planlægge en sommerfest, stable en
turnering på benene eller etablere nye fritidsklubber.

LB Fonden uddeler hvert år op til en
million kroner til kulturelle og
forskningsmæssige formål til gavn for
undervisningsområdet. Fokus er at støtte
projekter, der sigter mod at skabe
pædagogisk udvikling med et
fremtidsorienteret perspektiv.

‐ Ungdommens Røde Kors arbejder lidt mere indirekte med årets tema,
end nogle af de andre projekter, der har fået fondsmidler i år. Men vi vil
meget gerne bakke dem op i arbejdet med at bruge aktivt
medborgerskab som middel til at skabe større selvtillid og engagere de
fagligt og socialt udsatte elever, udtaler Finn Pedersen, formand for LB
Fonden.

LB Fonden administreres af LB Foreningen,
der består af forsikringstagere fra
Lærerstandens Brandforsikring.

Midlerne fra LB Fonden dækker projektets udgifter i år 2017, så Ungdommens Røde Kors kan tilbyde
forløbene gratis til alle landets skoler. Ambitionen er, at forløbet ved udgangen af 2018 er til stede i
minimum 45 kommuner i Danmark. På længere sigt er det desuden en målsætning at gøre det endnu
nemmere for klasselærerne selv at arbejde med Sprint‐metoden med hjælp fra bl.a. video‐ og
øvelsesmaterialer.
For yderligere oplysninger:



Ida Seest Dam, projektleder, Ungdommens Røde Kors, tlf. 60 47 45 01, ida@urk.dk
Finn Pedersen, Formand for LB Fonden, tlf. 40104770, finn@tumultus.nu



Øvrige modtagere af fondsmidler 2016:
 400.000 kroner: Pædagogik på kanten/Frans Ørsted Andersen, DPU Aarhus Universitet.
250.000 kroner: Drenges underpræsteren i udd.systemet/Ane Qvortrup, Syddansk Universitet.
 110.000 kroner: Marsrobotten /Mikkel Theiss Kristensen, Tycho Brahe Planetarium.
 70.000 kroner: Hodja fra Danmark ‐ teater for asylbørn/Lene Thiesen og Jon Kraabøl.
 19.000 kroner: LEGO Mindstorms/Autismecenter Nord‐Bo.

