C.R.A.F.T. – Creating Really Advanced Future Thinkers
C.R.A.F.T. handler om at samarbejde om innovativ problemløsning med brug af it i en global
verden. I lokale forløb i klasseværelset "crafter" eleverne projekter, der bruger teknologi til at
understøtte det 21. århundredes kompetencer. Konkret er C.R.A.F.T. både en elevkonkurrence (6.,
7. og 8. klasse), og et netværk for lærere og ledere, der bærer de gode ideer og erfaringer med
videre ud på skolerne.
Der er tre niveauer i C.R.A.F.T. konceptet
Lokale forløb
Med inspiration i www.21skills.dk og andre relevante ressourcesites, arbejder lærere og elever
med at afprøve et forløb i klassen, der indarbejder det 21. århundredes kompetencer. Forløbet
kan være et it forløb, innovationsforløb, fagligt forløb eller noget helt andet.
Kommunale events
De deltagende elevteams præsenterer deres projekter ved en kommunal konkurrence eller
videndelingsevent. På den kommunale event udpeges det elevteam, der skal repræsentere
kommunen på de nationale events.
Nationale events
Danmarks Læringsfestival
På festivalens udstilling har C.R.A.F.T. en stor stand hvor eleverne kan vise deres projekter frem
for et større publikum. På festivallen kåres der en vinder i DM i digital design. Vinderen er det
elevteam, som har lavet det bedste projekt målt på parametrene: innovation og it-anvendelse.
Derudover gives der en række procesorienterede C.R.A.F.T.-awards, fx for samarbejde og
elevrefleksion.
C.R.A.F.T. start up
Som noget helt nyt i år præsenteres C.R.A.F.T.-konceptet på Skolemessen i Århus med masser af
videndeling og præsentation af elevprojekter med udgangspunkt i, og uddeling af awards i de
samme kategorier som på Danmarks Læringsfestival.
En kommune er velkommen til at stille med elevteams på både Læringsfestivalen og Skolemessen
Tilmelding til de nationale elevkonkurrencer sker her [Link] efter først-til-mølle princippet. Der er
plads til 20 deltagerkommuner på Danmarks Læringsfestival og 20 på Skolemessen. Kontakt David
Garde-Tschertok (dgt@stil.dk) for spørgsmål til både C.R.A.F.T.-elevkonkurrencen og uddybning af
kompetenceløfttilbuddet på Danmarks Læringsfestival.
Kriterier for C.R.A.F.T. konkurrencerne:
 Elever fra 6.-8. klasse.
 Der er ikke noget centralt fastlagt emne eller fag for det som elevteams kan præsentere på
konkurrencen. Alle typer af projekter er velkomne så længe de er velegnede ift. at arbejde
med det 21. århundredes kompetencer og har fokus på at arbejde problemorienteret.






Elevprojekterne bedømmes på innovation, kollaboration, it-anvendelse og refleksion over
egen læreproces
De lokale C.R.A.F.T. konkurrencer på kommunalt niveau er ikke bundet af et bestemt
konkurrenceformat. De eneste krav er at der 1) skal være mere end en klasse med i den
kommunale aktivitet, 2) der skal udpeges et elevteam som repræsenterer kommunen og 3)
de nævnte kompetencer skal have været anvendt i elevbedømmelsen.
Der er plads til 20 kommuner på hhv. Læringsfestivalen og Skolemessen. Pladserne uddeles
efter først til mølle princippet. Tilmelding på dette link

C.R.A.F.T. arrangeres af Styrelsen for IT og Læring i samarbejde med en række aktører, som CFU
Danmark virksomheder, NGO’er og brancheorganisationer. C.R.A.F.T. har til formål at inspirere til
ny konkret praksis i skolen med fokus på koblingen mellem fremtidens kompetencer og it.

