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En workout eller en fælles oplevelse?  
Motionscykler og computer, 
undervisning og åben himmel. 
Umiddelbart ville man ikke kæde 
disse sammen, men på campus 
Aabenraa forenes kropslig 
udfoldelse, sanselighed og faglige 
udfordringer i et fælles aktivt 
campus.  

Får man en solrig torsdag 
eftermiddag lyst til at gå en tur 
hen ad ramblaen, så vil man uden 
tvivl lægge mærke til 30 motions- 
og film entusiaster som knokler løs. 
Alle sidder på en motionscykel og 
med blikket rettet mod whiteboard 

og projektor hvor denne uges 
udvalgte film spiller.  

Klubben opstod ud fra et ønske om 
at kombinere det aktive campus 
med den klassiske filmklub, og da 
det udendørs aktive klasseværelse 
blev indviet var det en oplagt 
mulighed for at komme i gang. Den 
lidt uortodokse filmklub kan efter 
sommerferien fejre 2 års jubilæum, 
og med sine 30 aktive medlemmer 
kan de fejre det højeste antal 
medlemmer nogensinde.  

Vi har snakket med en af klubbens 
medlemmer, Søren Jensen, og 

Søren fortalte os, at det giver en 
helt anden og faktisk mere intens 
oplevelse af filmen når man 
samtidigt knokler løs på cyklen.  

Søren fortalte os også om brug af 
dette specielle klasseværelse i 
skoletiden. I et idrætsmodul skulle 
2.h på statsskolen arbejde med den 
teoretiske del af idrætsfaget. I 
stedet for at lade klassen side stille 
i op til flere moduler besluttede 
læren at tage brug af de 30 
motionscykler med tilhørende 
whiteboard. På denne måde var det 
muligt for læren at undervise 

samtidigt med at eleverne fik sved 
på panden.  

Oven i aktivering af eleverne er 
motionscyklerne yderligere udviklet 
så de kan aktivere computere. Ved 
brug af motionscyklerne skaber 
eleverne strøm som kan bruges til 
at holde eventuelle computere i 
gang. På denne måde er det 
udendørs aktive klasseværelse fuldt 
funktionelt.  

Aktiv undervisning er blevet en 
realitet og dette er bare en af de 
mange historier som beretter om et 
succesfyldt aktivt campus.  !

Campus - inspirationen er i hus 
Campus nye fælleshus samler 
Aabenraas studerende. Her er rig 
mulighed for at inspirere og blive 
inspireret. I stueetagen har vi 
oprettet et bibliotek, hvor de 
studerende kan komme og låne, 
læse eller lave lektier. Bøgerne er 
tilgængelige for alle i hverdage til 
kl 17.00. Campus fællesbibliotek 
er dog ikke som byens resterende 
biblioteker! For hver bog man 
tager, afleverer man mindst en af 
sine egne. Hermed  tilhører 
bøgerne os alle. Indtil videre har 
biblioteket fungeret succesfuldt 
efter henseende. 

   Campus café er det måske mest 
populære fællesrum på campus. 
Her kan man mødes og spise, 
hygge og inspirere hinanden på 
tværs af skoler. De studerende har 
med denne også fået en 
udmærket mulighed for at spise 
med sine medstuderende fra 
andre skoler. Caféen serverer 
lækker mad og drikke til en 

overkommelig pris, og bag kassen 
står frivillige elever fra campus. 
Med arbejde i caféen får man både 
nye venskaber og masser af fælles 
oplevelser, tilbudt af campus som 
belønning. 

   Atelieret ligger med et smukt og 
vidt udsyn på øverste sal. Her kan 
alle campusstuderende komme og 
slippe kreativiteten løs. Det 
udnyttes af statsskolen i 
billedkunstundervisningen men er 
også populært hos andre 
studerende i fritiden. Atelieret er 
fuld af inspiration, og vi sørger for 
at være på toppen med nye og 
rette redskaber. Også i atelieret er 
det elevernes ønsker der 
dominerer.  

   Campus-fælleshus leder op til en 
masse gode kontakter skolerne 
imellem. Her er rig mulighed for at 
lære af hinanden og blive 
inspireret, om det så er ved en 
snak i caféen, ved at anbefale sin 
medbragte bog i biblioteket, eller 

om det er ved lærrederne, hvor 
man slipper fantasien løs og deler 
sine kreative tanker med 
hinanden. Campus-fælleshus 
forsynes med strøm fra solceller på 
taget, og vil i fremtiden blive 
endnu grønnere. Dette er også en 
god udfordring for studerende, der 

ønsker at lære om og udvikle 
grønne energiløsninger. I det hele 
taget er det nye fælleshus 
mulighedernes paradis, og det er 
de studerendes domæne der for 
fremtiden kun vil være endnu 
mere påvirket af elevernes 
kreativitet.  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1.x fra Statsskolen og 2.b fra IBC 
delte viden og samledes om den 
fælles fremtid på tirsdagens 
workshop. Klasserne underviste 
hinanden og 2.b fik glæde af en 
fysiklektion, mens 1.x blev 
introduceret til faget afsætning. 

Det fælles campus skaber en 
fælles fremtid  - side 3	


Tag en bog - læg en bog 	


Er du ør i hovedet af at have læst 
for mange E-bøger? Ønsker du at 
holde liv i de gode game fysiske 
bøger, men er du blevet træt af 
det gamle slidte udvalg på 
reolen?  
Kom ned i cafeen og aflever en af 
dine egne bøger og til gengæld 
kan du vælge en bog at tage med 

Venskabsklasser er et begreb som de fleste 
elever på campus kender til, og det er også en 
af de mere roste initiativer. For at skabe 
fællesskab på tværs af både klasser, årgange 
og skoler, blev venskabsklasserne oprettet, og 
de fungerer ved at binde de forskellige 
institutioner sammen socialt.  Et eksempel kan 
være en ny klasse på statsskolen kan blive 
forbundet med andenårs hhx-klasse. 

Venskabsklasser trives- side 4-6	



