
’Vores by - fremtiden for Toftlund’ 
Temadage på Toftlund Distriktsskole  
11. -13. september  



Temadage
Onsdag-fredag i uge 37 har vi temadage på To8lund Distriktsskole. 

I de tre dage skal I være med ?l at undersøge, hvilke poten?aler, der gemmer sig i byens 
rum. Vi skal skabe en plaEorm for mere levende, inviterende og aFrak?ve byrum i To8lund 
for og med børn og unge - og ikke mindst byen.

Emnerne for værkstederne kan være lige fra bæredyg?g by ?l dans, musik og teater. Fælles 
for værkstederne er, at de på forskellige måder har fokus på byens rum og fællesskaber. 
Værkstederne bemandes af eksterne undervisere samt lærere og pædagoger fra skolen.

Temadagene kulminerer med at eleverne skal vise, hvad de har arbejdet med i løbet af de 
tre dage. Så sæt kryds i kalenderen fredag den 13. september kl. 13.45, hvor vi inviterer ?l 
fremvisning af værkstedernes arbejder.

Valg af værksted
På de næste sider kan du læse mere om de værksteder, du kan vælge dig ind på. 
Når du vælger værksted, skal du lave en første, anden og tredje prioritering, da vi ikke kan 
garantere at alle får deres førstevalg. 

Det, vi kan garantere, er dog, at det bliver nogle ualmindelig spændende dage med både 
fordybelse og fuld fart frem. 

Glæd jer ?l udfordrende, inspirerende og sjove dage. 



IværksæFeri i øjenhøjde

Hvad kan gøre Toftlund til en endnu bedre by at besøge og bo i? Med 
udgangspunkt i udfordringer, som I kan spotte i Toftlund, skal I finde på 
produkter, services eller nye aktiviteter, der kunne gøre Toftlund federe. 
Mangler der et særligt Toftlundflag, en bestemt fritidsaktivitet eller et flot 
gavlmaleri på en trist bygning?

I bliver taget igennem en designproces fra idé til produkt, som I bygger en 
model af, så man kan forstå, hvad det går ud på.

Temadagene slutter af med, at I får mulighed for at pitche jeres ideer for et 
panel af folk, som kan finde jeres idéer spændende og måske hjælpe med 
at få dem ført ud i livet, hvis I har mod på det.

Værkstedsansvarlig: Anne-Sofie Dideriksen, MIND FACTORY by ECCO



Utopia – din drømmeby

Hvordan ser din drømmeby ud? 

Er der rutchebaner fra tagene, lu8skibe på himlen, gangbroer mellem 
husene og måske et stort akvarie på torvet? 

Hvad laver menneskene i byen og hvem bor der? Hvordan ser husene ud?  

På deFe værksted skal vi frems?lle drømmebyer i forskellige materialer, 
hvor både både hverdag og fantasi bringes i spil.

Værkstedsansvarlige:
Kulturskolen i Tønder Kommune



En film om To8lund

Hvordan er det at bo i To8lund? Hvad er fedt, og hvad er knapt så 
fedt? 

På deFe filmværksted skal vi arbejde med refleksioner over 
To8lund, hvor vi skal producere vores egne små film. På værkstedet 
introduceres eleverne ?l hele filmproduk?ons-processen. 

Filmarbejde er teamwork og i små hold af 4 personer, arbejder man 
sammen om hver sin film. Her får man  mulighed for at lave en 
korEilm i en selvvalgt genre, f.eks. dokumentar, komedie- eller 
ac?onfilm. 

Vi sluFer de tre dage af med en filmpremiere.

Værkstedsansvarlige: Kulturskolen i Tønder Kommune



To8lunds helte og 
hel?nder

Frivillighed og lokaludvikling 

I To8lund er der mange frivillige helte og hel?nder, som giver en 
hånd med i foreningsarbejde, og når der fx er arrangementer i byen.

Hvad er frivilligt arbejde? Hvad kendetegner To8lunds egne frivillige 
helte og hel?nder? Hvad hjælper de med, og hvorfor gør de det? Og 
hvordan startede de med at være frivillige? 

DeFe vil vi bl.a. undersøge ved at besøge nogle af To8lunds frivillige 
helte og hel?nder og få en snak om, hvordan man kan gøre en 
forskel ved at blive frivillig i sin egen by.

Værkstedsansvarlige: Kultur og Fri?d, Tønder Kommune



Skal vi lege?

Mange er vant til at dyrke idræt og motion på et bestemt tidspunkt og 
sted. På dette værksted skal vi undersøge nye muligheder i byen for at få 
mere leg og bevægelse ind i vores hverdag.

På værkstedet er der fokus på, hvordan boldspil, der allerede eksisterer i 
Toftlund, og alternative boldspil, kan udøves på både asfalt og ved et 
idrætsområde.

Det hele rundes af med, at vi selv bygger vores eget område til leg og 
bevægelse, som vi gerne vil have det.

Værkstedsansvarlige: Kultur og Fritid, Tønder Kommune



Spis uden at spilde

På deFe værksted sæFes der gang i køkkenløjerne, når du i tre dage bliver 
undervist af professionelle kokke og sundhedskonsulenter. 

Den ene dag skal du være sammen med Madkulturens dyg?ge undervisere 
i deres mobile køkken. Her får du  mulighed for selv at lege med forskellig 
slags mad og lære at lave nye og spændene reFer.

Den anden dag kommer du på jagt i Brugsen og finder forskellige 
madvarer, du skal være med ?l at lave fantas?ske madpakker og vi skal på 
skovtur. Du får også lov ?l at høre lidt om klimavenlig mad, og hvordan vi 
kan minimere madspild. 

Det hele kulminerer på tredje dagen med madlavning ?l særligt udvalgte 
gæster. Her skal der pyntes op ved hjælp af masser af krea?vitet og 
genbrug.

Værkstedsansvarlige: Sundhed og Arbejdsmarked, Tønder Kommune  og 
Det Rullende Madværksted (Madkulturen og Nordea-Fonden)



Event Maker

DGI Event Maker-uddannelse er et undervisnings?lbud ?l unge, der vil lave 
et event i spændingsfeltet mellem kultur og idræt.

Hvilket event kunne I godt tænke jer kom ?l To8lund? Og hvad skal der ?l 
for at jeres egen ide bliver ?l virkelighed? Ud fra jeres egne ideer finder vi 
frem ?l et event i To8lund by. 

I bliver taget igennem faserne idéudvikling, planlægning og afvikling. I får 
de elementære værktøjer, der skal ?l for, at det bliver sjovt både at være 
arrangør og ikke mindst deltager på et event. I får selv fingrene i mulden 
og får brugt det I lærer med det samme. 

Værkstedsansvarlig: DGI



Parkour – byen som din legeplads

Vil du gerne lære andre at springe over, hvor gærdet er højest? Parkour
handler om at se muligheder, hvor andre ser begrænsninger! 

Om du er nybegynder, let-øvet eller hardcore Parkourudøver, så står de 
old-school Parkourinstruktører klar ?l at tage imod dig og lære dig 
essensen af Parkour og Freerunning, sådan at vi kan forvandle byrummet 
?l din egen legeplads!

Du vil møde et højt ak?vitetsniveau, blive udfordret og få gode oplevelser 
sammen med kammeraterne.

Værkstedsansvarlig: DGI



Skovens poten?aler

I Toftlund grænser skoven helt op til byen. Det er helt unikt og langt fra alle 
byer, der har den luksus. Men hvad bruges skoven til i dag, og hvilke 
potentialer gemmer den på? 

På dette værksted skal eleverne arbejde med ideer til, hvordan de selv, i 
deres fritid, eller hvordan skolen eller andre kan få endnu mere glæde af 
skoven. Ideerne kan tage udgangspunkt i faciliteter, der allerede er i skoven 
– eller eleverne kan komme med forslag til nye aktiviteter eller tiltag, der 
kan få øjnene op for skovens potentialer. 

Ideer der gør, at bevidstheden om skoven som en aktivitetsmulighed eller 
som rekreativt område, bliver aktiveret.

Deltagerne på værkstedet arbejder sammen i blandede hold på tværs af 
årgange og skal udvælge mindst en idé, som de vil visualisere i en 
tredimensionel model. Så der skal idéudvikles, klippes, klistres og bygges 

Værkstedsansvarlig: Tina Kjer, billedkunstlærer



Dansebander

Kan du lide at bevæge dig, og synes du, at det kunne være sjovt at sæFe 
bevægelser sammen ?l en dans? 

Så er deFe danseværksted lige noget for dig. 

Du lærer, hvordan du sammen med andre, kan sæFe gang i dansen, give 
den gas og have det sjovt.

Vi skal øve os på dansen indenfor – men vi skal også prøve at bruge byens 
rum som en scene og undersøge, hvordan vi kan bringe bevægelserne og 
glæden ved dansen ud i To8lunds byrum. 

Temadagene sluFer af med, at vi laver en lille performance for forældre og 
byen. 

Værkstedsansvarlig: Joy Anna Hall, professionel koreograf og danser



Dansespirer

Kan du lide at bevæge dig, og synes du, at det kunne være sjovt at sæFe 
bevægelser sammen ?l en dans? 

Så er deFe danseværksted lige noget for dig. 

Du lærer, hvordan du sammen med andre, kan sæFe gang i dansen, give 
den gas og have det sjovt.

Vi skal øve os på dansen indenfor – men vi skal også prøve at bruge byens 
rum som en scene og undersøge, hvordan vi kan bringe bevægelserne og 
glæden ved dansen ud i To8lunds byrum. 

Temadagene sluFer af med at vi laver en lille performance for forældre og 
byen. 

Værkstedsansvarlig: Pernille Sørensen, professionel koreograf og danser



Vild med vilje

To8lund er på mange måder en meget grøn by. Byen grænser i nord op 
mod skoven, og der er mange grønne områder og strækninger i byen. Men 
som mange steder i landet er To8lund fagg på vild natur – og det truer 
mange dyre- og plantearter.

DeFe værksted handler om at forandre græsplæner – store som små – ?l 
spirende rum af rig og vild natur. Vi skal arbejde med at få mere vildhed og 
natur ind, der hvor vi bor, arbejder og leger. Vi skal også arbejde med 
insekthoteller, så vi skaber levesteder for planter og dyr og øger vores 
fælles kendskab ?l naturen.

I løbet af værkstedsdagene arbejder vi med både små og store forsøg, og 
skal bl.a. lave et testområde med Vild Natur i To8lund i samarbejde med 
Tønder Kommune.

Værkstedsansvarlig: Jan Ravnborg, anlægsgartner



Street Games 

På dette værksted skal vi undersøge, hvordan vi kan bruge gadeidræt- og 
kultur til at skabe et ungdomsmiljø i og omkring hallerne i Toftlund.

I vil prøve forskellige former for gadeidræt og street art, som skal inspirere 
jer til at brainstorme og ideudvikle på, hvordan disse elementer kan bruges 
til at skabe et ungdomsmiljø omkring hallerne. 

Jeres tanker og ideer er i hovedsædet og værkstedet vil derfor være en 
ideudviklingsproces, hvor I selv kommer på banen med egne tanker og 
egne kropserfaringer. 

Værkstedsansvarlig: GAME



Kundskabens Brønd
Vil du være med ?l at hjælpe prinsen igennem tre prøver, så han kan få
prinsessen? 

På deFe værksted bliver du en del af eventyret Kundskabens brønd, der 
byder på både drama og mødet med det ukendte. 

Man får kendskab ?l eventyrets opbygning, og via eventyret bliver man 
opmærksom på det, at hjælpe hinanden, glæde hinanden, rumlighed, 
accept af det anderledes og ikke mindst at møde det ukendte. Elementer, 
der også er vig?ge for fælleskabet i den by, man bor i.

Vi hører eventyr, vi maler, vi synger og bevæger os ud i byen. Hvis du er 
blevet nysgerrig, så kom og vær med.

Temadagene sluFer af med, at vi optræder med sang og dans for byen og 
forældrene.

Værkstedsansvarlig: Bodil Nielsen, billedkunstlærer



Bliv hverdagsak?vist

Vil du forandring, må du gøre noget selv! 

Gretha Thunberg er det gode eksempel på, at børn kan forandre verden. 

I denne workshop skal vi ikke forandre verden, men forandre To8lund. Vi 
skal sammen lære, hvordan man som ung kan få indflydelse på det sted, 
man bor. 

Vi skal ikke kun snakke om det, vi skal også bygge og synliggøre, hvilke 
ønsker, der er for, at To8lund bliver en god by for unge. 

Fredag e8ermiddag viser vi Frem?dens To8lund frem ved en ungdoms-
demokra?-pride. Et optog hvor vi viser forældre og borgere, hvad I 
drømmer om at være med ?l at realisere. 

Værkstedsansvarlige: Kultur og Fri?d, Tønder Kommune



Kulturen ud i byrummet

Vi går på biblioteket, vi besøger biografen og vi gæster teatret – men 
hvornår kommer biblioteket ?l os?- hvornår møder vi biografen på 
hovedgaden? Og hvorfor er skuespillerne ikke ude på kulturtorvet?

Det er disse spørgsmål som vi gerne vi have svar på og finde på ideer ?l, 
hvordan kulturen kan komme ud i bylivet og bybilledet.

På deFe værksted vil vi sammen med de unge diskutere, hvordan man kan 
flyFe kulturen uden for de vante rammer og ud der, hvor folk også mødes. 
Hvordan kan kulturen både overraske og være nærværende i det offentlige 
rum?

Værkstedsansvarlige: Biblioteker og Kulturins?tu?oner i Tønder Kommune



Grøn byplanlægger

Er du nysgerrig på hvad bæredyg?ghed er, og hvordan bæredyg?ghed 
relaterer sig ?l vores byer, og den måde vi bor på? 

På deFe værksted skal vi arbejde med bæredyg?ghed og grøn 
byplanlægning. Vi skal arbejde med hvordan vi skaber en by med plads ?l 
alle. Plads ?l unge, gamle, langsomme, grønhårede, dem med røde næser 
og dem med krumme ben. Og vi skal arbejde med konkrete grønne ?ltag, 
som f.eks. byhaver, grønne tage og facader, og skabe løsninger, der kan 
implementeres i en mere bæredyg?g by.

Vi skal være meget krea?ve - og tænke os frem ?l noget, der ikke findes i 
dag. Ideerne skal bygges som modeller, der vises frem for byen. 

Værkstedsansvarlig: Gudrun Krabbe, Arkitekt 



Arkitektur & Streetart

Vær med ?l at designe verdens fedeste cykellegeplads! Vær med ?l at gøre 
dét at bevæge sig og finde vej i To8lund ?l en leg! 

Med inspira?on i legeplads-arkitektur og streetart skal vi skabe byens 
fedeste cykels? både for voksne og børn! Cykels?er går som regel bare lige 
ud - men hvad nu hvis der var massere at ‘cykel’-legepladser langs din 
cykelrute ?l skole - hvordan skulle de så se ud? 

Det har vi brug for din hjælp ?l at finde på! Vi bygger både i model med 
genbrugsmaterialer, limpistol og pap og i virkelig størrelse når vi skal male 
seje skilte ?l cykels?en. 

Værkstedsansvarlige: Louise Jensen, Sundhedskonsulent Tønder Kommune 
og Maria C. Andersen, Arkitekt



Teater i
øjenhøjde
Drømmer du om at stå på en scene? Har du 
måske en skuespiller gemt inden i dig – eller vil 
du bare gerne snuse lidt mere ?l livet på 
scenen? 

Så kan du prøve det af på teater-værkstedet.

Teater er en vig?g del af To8lund og vi vil vise 
dig, hvordan det kan være både sjovt og 
lærerigt at stå på en scene.

På teaterworkshoppen introduceres du ?l, hvad 
det vil sige at lave en fores?lling og vi giver dig 
mod ?l at stå på en scene. 

Værkstedsansvarlige: Musik- og Teaterhøjskolen


