
Alternativt projekt får eleverne op at 

flyve 
Skrevet af  Ungejournalist, Nik Vistisen 

 

Skolen behøver ikke kun at handle om grammatik og ligninger. Det beviste 

Mølholm Skole i samarbejde med Vinding Skole, da 16 elever fra deres skoler 

kunne komme op og selv styre et svævefly. 

 

Sammen med Vejle Svæveflyverklub blev det muligt for 16 elever fra Mølholm og 

Vinding skole at flyve svævefly. Ikke nok med det skulle de selv styre flyene, der kunne 

nå op i en højde som 300 meter. Begejstringen var let at se på eleverne, men også 

instruktør Christian Nørlem, der er medlem af Vejle Svæveflyverklub, var der 

begejstring at spore. 

 

Allerede på femte flyvning styrer de selv flyet. Jeg sidder bare med hænderne på skødet og 

nyder turen, mens jeg dog lige giver nogle instruktioner af og til, udtaler han til TV Syd. 

 

For eleverne er projektet også en oplevelse. Eleven Nadia El Ahmad var en af eleverne, der 

selv skulle styre flyet. Man er altid nervøs inden man sætter sig ind, for det går rigtig hurtig når 

man skal op, udtaler hun. Men på trods af nervøsiteten er der ingen tvivl om hvad hun syntes 

om projektet. Der er ikke mange, der får lov til at flyve sådan et fly selv, så det er en oplevelse 

for livet. 

 

Projektet begejstrer også Mølholm Skoles skoleleder, Kristian Pedersen, der forklarer hvordan 

projektet handler om mere end bare at komme ud at flyve. Det handler om at man skal turde 

nogle ting og have mod til nogle ting, forklarer han. Han fortsætter med at fortælle om at 

eleverne blandt andet har lært om meteorologi og aerodynamik, samt en masse om flyets 

opbygning. Han mener at det er undervisning som man ikke normalt kan få i et klasseværelse. 

 

Christian Nørlem mener også at projektet er godt for eleverne. Jeg kan ikke se hvorfor at 

eleverne ikke skulle lære det her. Det er i min verden den ultimative frihed at flyve, forklarer han. 

 

Projektet kan nærmest kun beskrives som en succes for alle parter. Både elever, skoleleder og 

instruktør er tilfreds, og eleverne har fået sig en oplevelse, de vil huske langt frem i tiden. 
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