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Ansøger 
Ansøgningens titel 

IT hold på Stjernevejsskolen 

Ansøger 
Forening 

Hedensted Kommune 

Kontaktperson 

Dorthe Rosenvinge 

Adresse 
Vejnavn 

Tjørnevej 
Nr 

6 
Etage sic!~ 

Postnummer 

7171 
Bynavn 

Uldum 
Postboks 

Telefonnummer 

30456436 

Emil 
dorthe.rosenvinge@hedensted.dk  
Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt 
Ja 

Kriterium for ansøgning 
Hvilket kriterium hører din ansøgning under 

2. Kulturelle, kreative og nytænkende initiativer, der kan berige kommunens 
borgere gennem oplevelser og arrangementer, der også gerne må gøre Hedensted 
Kommune kendt udover kommunegrænsen. 

Projektbeskrivelse 
Formål - baggrund - tidsplan 

Fritid til Alle og Centerafdelingen på Stjernevejsskolen (som er en 
specialafdeling for børn med autisme) vil i samarbejde med AspIT fra Vejle i 
skoleåret 2015/16 igangsætte en IT-fritidsaktivitet på skolen. 
Børn og unge med psykiske handicaps som fx autisme har en lavere deltagelse i 
fritidslivet end andre børn. Det kan være endog meget vanskeligt at finde en 
fritidsaktivitet, som et barn med autisme kan passe ind i og som det samtidig kan 
brænde for. Gængse fritidsaktiviteter som fodbold og håndbold appellerer slet 
ikke til denne gruppe børn, men det gør derimod ofte computerspil og andre 
aktiviteter, der involverer teknik. 
Formålet med IT holdet på Stjernevejsskolen er at tilbyde en gruppe børn/unge en 
meningsfuld fritidsinteresse, som de har lyst til at engagere sig i og som kan 
give dem oplevelsen af at 'gå til noget' ligesom andre børn. Samtidig vil den 
målrettede it-undervisning øge deres kendskab til it og programmering og dermed 
hæve deres hobby op på et plan, hvor de erhvervede kompetencer faktisk er 
brugbare i forbindelse med senere valg af uddannelse og job. 

Kurset er udviklet i samarbejde med AspIT i Vejle, som er en IT skole med 
speciale i børn/unge med autisme. Skolen har erfaring med at bruge Lego 
Mindstorms i undervisningen - det er sjov og leg, men kan samtidig rumme temmelig 
avanceret programmering. Med Mind Storms er der indbygget en ekstra 
motivationsfaktor, hvis man tilmelder sit hold til den såkaldte Lego League. Her 
udsender Lego opgaver, som skal løses af robotterne på en dertilhørende bane, og 
man dyster selvfølgelig virtuelt med andre Lego-entusiaster. 
Forløbet består at ti undervisningsgange i løbet af efteråret 2015 og afsluttes 
med deltagelse i en Lego League konkurrence i Ballerup i marts 2016. 

Kurset ledes af en underviser fra AspIT, og skolen stiller en lærer/pædagog fra 
centerklassen til rådighed. Centerafdelingen har ti Mind Storms byggesæt, som 
ligeledes stilles til rådighed. 
I forbindelse med købet af disse sæt var alle centerklassens lærere på kursus i  
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anvendelsen af materialet. Der er derfor en basisviden i lærergruppen, som det 
vil være let at bygge videre på. Dog var kurset ikke tilstrækkeligt til at sætte 
lærerne i stand til at drive egne forløb; de ti Mind Storm sæt har stået næsten 
ubrugt siden indkøbet. Det anses derfor som afgørende for holdets succes, at der 
kobles eksterne kompetencer på i opstartsfasen. Fra holdets anden sæson påregnes 
det, at det vil kunne drives lokalt. 

Holdet/aktiviteten finansieres med bidrag fra skole (pædagogtimer) og forældre 
(deltagergebyr). Deltagergebyret bør lægge sig op ad niveauet for andre 
fritidsaktiviteter som fx fodbold, dvs. 5-800 kr. for et halvt år. Forældre, der 
ikke har økonomisk råderum til dette, kan søge fritidspas hos Fritid til Alle. 

Den fulde projektbeskrivelse er vedhæftet sammen med indbydelse til Lego League 
turnering i Ballerup. 

Projektets budget 
Indtægter 
Beskrivelse af indtægt 

Deltagergebyr ved 6 deltagere å 700 kr. 

Beløb (Kr.) 

4200,00 

Ønsker du at angive andre indtægter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Indtægter i alt (Kr.) 

4200,00 

Udgifter 
Beskrivelse af udgift 

Honorar AspIT 

Beløb (Kr.) 

10000,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Beskrivelse af udgift 

Bygning af Lego League bane 

Beløb (Kr.) 

1000,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Beskrivelse af udgift 

Holdgebyr for deltagelse i Lego League konkurrence 

Beløb (Kr.) 

2500,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Udg'ifterialt(Kr.) 

13500,00 

Ansøgt beløb 

Ja 

Beløb (Kr.) 

10000,00 

Underskudsgaranti 

Nej 

Beløb (Kr.) 

Andre tilskud 
Er der søgt tilskud fra fonde eller andet 

Nej 
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Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 

Hvis du har yderligere bilag kan du vedhæfte dem elektronisk på næste side eller sende dem pr. 
brev til: 

Kultur og Fritid, Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde.   
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