Eleverne på Østerhåbskolen vil redde liv: designer redningsbåd
alle har råd og plads til.

Østerhåbskolen, Hattingafdelingen, 5. november 2015.

Projekt: 4. årgang fra Østerhåbskolens Hattingafdeling deltager i den regionale udfordring Design to Improve Life.

Af: Jonas Kirkel 4.X og Mads Boisen 4.Y
Med supplement af Line Zilmer-Pedersen, Østerhåbskolen.

Østerhåbskolen: Eleverne fra Hattingafdelingens 4. årgang har til
årets Design to Improve Life Challenge givet deres løsning på
udfordringen med oversvømmelser i huse: den private redningsbåd
med plads til alle.
Elever fra 4. årgang fra hele regionen arbejdede i uge 36 med at finde en
løsning på de udfordringer de globale stigende vandstande kan give.
Lærke D., Rasmus G., Mie og Martin fra 4.X og Y på Østerhåbskolens
Hattingafdeling vandt semifinalen og kom sammen med 19 andre hold
fra hele regionen til battle i Skjern den 8. oktober.

Besøg fra Fanø
Efter et besøg fra Finn og Ruth fra Fanø, som kunne fortælle om
hvordan det er at have oversvømmelse i huset, fandt eleverne på en
løsning:
Vi har brugt flamingodimser, ispinde, piberensere og maling til vores model. Modellen forestiller huset, der er oversvømmet. Menneskerne er
kommet over i båden og er glade. – Rasmus Gudiksen 4.Y, Martin Kristensen 4.X og Lærke Dreier 4.Y.
Vi har lavet løsningen til Finn
og Ruth, der er et ældre
ægtepar, der har et sommerhus
på Fanø. De har tit problemer
med oversvømmelse i huset.

Vi har opfundet en båd, der kan
rumme alle, der bor i huset.
Båden er altid klar og sidder
fast på huset. Det er nemt at
komme over i båden.

Battle i Skjern
Det var en lang køretur til Skjern den 8. oktober, hvor konkurrencen om,
hvem der havde vundet årets Design to Improve Life Challenge skulle
afholdes. Men eleverne fra Østerhåbskolen var kørt hjemmefra i god tid,
og var derfor de første der kom frem. Lærke D., Rasmus G., Martin og
Mie havde derfor god tid til at stille op og gøre klar til fremlæggelsen af
deres produkt. Med sig havde de Jonas og Mads som journalister.
Vi startede med at finde vores pladser. Så skulle vi stille tingene på. Så
fandt vi en snack og øvede til dommerne kom.
”Var I nervøs for at skulle fremlægge?”
Rasmus trækker på skuldrene. ”Lidt, men det tror jeg altid man er når man skal
fremlægge.” Siger Lærke med et smil. ”Det var rigtig sjovt og spændende.”
siger Rasmus.

Så kom dommerne og vi snakkede med dem.
Dommerne synes også det var både sjovt og spændende. ”I kender mig nok fra
TV” sagde Jesper Teilgaard, men det gjorde Lærke ikke. ”Men jeg så ham i
vejrudsigten et par dage efter, og så kunne jeg godt huske ham.”
Mads og Jonas var rundt og snakke med mange af dommerne, som alle syntes
det var sjovt at være med. ”Men det er også svært – der er mange dygtige
børn.” sagde en af dommerne.
Sigurd fra Klipfiskerne var vært og glædede sig: ”Hvad synes du om at være
vært?” spurgte Mads. ”Det er sjovt – det bliver spændende.” svarede Sigurd.
”Hvor høj er du?” spurgte Mads. ”1.96.” svarede Sigurd. Han var en venlig
mand.

Så blev det endelig tid til afgørelsen – det var meget spændende, men
vi kom desværre ikke videre til finalen. Det var rigtig tarveligt, men
sådan er det jo 

