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ReMida Center Hedensted 
 

Indledning 
 

Hedensted Kommune er en kommune med 46.000 borgere og 4.200 ansatte, som fokuserer 

på fremtidens bæredygtige velfærd. Velfærd, som skabes i samspil mellem kommune, 

borgere, foreninger og erhverv.  

 

ReMida Center Hedensted er tænkt som et innovativt center, hvor børn, unge og ældre i 

samarbejde med det lokale produktions- og erhvervsliv kan være med til at tænke i nye, 

kreative baner – en styrkelse af fremtidens iværksættere. 

 

ReMida Center Hedensted er primært baseret på frivillige kræfter, blandt ud fra en tankegang 

om, at livskvalitet er "at være noget for andre".  

 

I projektbeskrivelsen herunder kan du læse mere om formålet med et ReMida Center i 

Hedensted, dvs. hvad man kan bruge det til, hvem der kan bruge det, hvad baggrunden er 

osv.  

 

 

Projektbeskrivelse 
 

             

   
 

1.  Baggrund 

 
Baggrund 
 
 
 

 
ReMida globalt set 

 

Ideen bag ReMida er udviklet i byen Reggio Emilia i Italien, der 

også er berømt for deres arbejde med den verdenskendte 

pædagogiske filosofi, der tager udgangspunkt i Loris Malaguzzis 

tanker om udviklingen af børn.  Det pædagogiske arbejde og 

menneskesynet bag har tråde ud til et stort globalt netværk.   

I Danmark er der på nuværende tidspunkt ReMida Centre i 

Randers, Jelling, Hirtshals og Odense. 

 

Vi ser Hedensted som den næste by, der sættes på det globale 

kort, fordi samarbejdet mellem borgere og virksomheder i 

Hedensted går hånd i hånd for at udvikle iværksætterkulturen i 

kommunen. 

 

Det vil give Hedensted Kommune mulighed for at brande sig som 

kommunen, der tænker innovativt, er handlekraftig og som 
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samarbejder på kryds og tværs af frivillige, erhverv og kommune. 

 

Historien bag ReMida 

Re: Recycle  

Mida: Midas var konge af Frygien og berømt for sin rigdom.  

Grækerne mente at hans store rigdom var resultatet af hans 

hjælpsomhed overfor Dionysos’ læremester Silenos. Dionysos blev 

så glad for, hvad Midas havde gjort, at han tilbød ham alt, hvad 

han ønskede sig. Midas bad om, at alt hvad han rørte ved, skulle 

blive til guld. 

Med ReMida Centret opnår vi en uvurderlig kilde til 

materialeforsyning og en udfordring til børn og voksne, som kan 

omskabe tilsyneladende værdiløse ting til smukke og fantasifulde 

udtryk. Denne transformation kan støtte læreprocesser, fantasi, 
innovation og kreativitet. Begrebet affald får ny mening.  

Intelligens er ikke noget, du har, men noget du gør. Dette er en 

populær omskrivning af neurologers og pædagogers forskning, der 

peger på, at det er en væsentlig forudsætning for menneskers 

læreprocesser, at der gennem anvendelsen af mange forskellige 

materialer, sprog, erfaringer og oplevelser skabes forbindelse 

mellem hånd, hoved og hjerte. 
 

 

2.  Formål  
 

Formål 

 

 

 
 

 
 

 
ReMida Hedensted - Kreativitet og entreprenørskab 

 

ReMida Center Hedensted skal være et center for kreativt genbrug 

af overskudsmaterialer, fejlproduktion mv., indsamlet hos 

produktionsvirksomheder og detailhandel i lokalområdet. 

Alle materialer skal selvfølgelig have en karakter af at være 

miljøvenlige og ufarlige for brugerne.   

Fælles for materialerne er, at de typisk ville gå til destruktion, men 

i ReMida Centret indgår de i et nyt, værdifuldt kredsløb og giver 

samtidig værdi til virksomhederne, der undgår udgifter til 

destruktion.  

 

Materialerne er bærende elementer, når brugerne går i gang med 

at nytænke og finde nye svar i en verden i forandring.   

Overskudsmaterialerne er tænkt som anderledes midler i 

undervisning og bliver dermed et værdifuldt supplement til 

traditionelt legetøj og undervisningsmidler. 

  

 

 
 
3.  Mål 

 

Mål 

 

 

 

Med ReMida Center Hedensted vil vi give børn, unge og andre 

interesserede mulighed for at udvikle deres kreative sider, være 

innovative samt tænke og handle miljøbevidst. 
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I centret kan man udfordre sine evner som opfinder og udvikle 

entreprenørskab. Materialerne er utraditionelle og inspirerer til at 

være undersøgende og eksperimenterende. Herved danner de 

grundlag for læreprocesser og ny læring samt en ny bevidsthed, 

der bryder med traditionelle tænke- og handlemåder.  

Arbejdsformen styrker evnen til at samarbejde og højner brugernes 

sociale bevidsthed.   

    

Det er vores mål, at ReMida Center Hedensted giver institutioner, 

skoler og andre interesserede mulighed for at hente materialer og 

bruge dem som midler til at fremme en mere differentieret 

undervisning, læring og læreproces i hverdagen.   

Institutionerne og deres børn har således både mulighed for at 

være kreative i centret og for at tage materialer med hjem i egen 

institution.  

 

Det er vores mål at indgå i et udviklende samarbejde med det 

lokale produktions- og erhvervsliv, så vi oplever, at vi investerer i 

hinanden, og dermed gør hinanden bedre. 

 

Det er vores mål, at ReMida Center Hedensted i løbet af et par år 

har så mange brugere og medlemmer, at centret bliver 

selvfinansierende. 

 

ReMida vil samtidig bidrage til at sætte Hedensted Kommune på 

landkortet som kommunen, der tænker innovativt, er handlekraftig 

og som samarbejder på kryds og tværs af frivillige, erhverv og 

kommune. 

 
 

 


