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Når et nyt IT-hus engang bliver præsenteret ved Spinderihallerne vil mange af de 

nye tiltag kunne blive sporet tilbage til Englystskolen, der i et nyt valgfag har 

været med til at designe det nye IT-hus. 

 

Da det gamle farveri ved Spinderihallerne skal laves om til et IT-hus for ungdommen, fik 

ungdommen lov til selv at blive involveret i designprocessen. Ved starten af skoleåret 

startede et nyt valgfag op på Englystskolen, og her fik eleverne mulighed for at designe 

bygningen. 

 

Med hjælp fra deres lærer, Devaki Christian Bode, og med samarbejde fra Campus 

Vejle blev det muligt for eleverne at arbejde med design på en ny og unik måde. Ruben 

Krogh fra Campus Vejle udtaler: IT-huset skal jo fungere som en form for ungdomshus, 

og derfor er det jo vigtigt at de unge selv er med til at designe bygningen. 

 



Inspireret af det gamle farveri 

Det nye IT-hus vil blive opført i den bygning der engang fungerede som farveri, og det 

kan ses på elevernes forskellige projekter og designs. Mange af dekorationerne bliver 

kulørte, med tanker hen på farveriet. Det vil gælde for bl.a dekorationer ved stolper og 

trapper. 

 

Også bygningens rå udtryk vil komme til at stråle igennem når IT-huset engang står 

færdig. Endnu engang vil udtrykket vise sig på dekorationerne, men også på de 

forskellige afslapningsområder. Andre projekter indeholder bl.a at lave gamerudstyr, 

samt et design af en stor skulptur der skal pryde bygningen. 

 

Et anderledes valgfag 

Eleverne der arbejdede med projekterne var alle en del af et nyt valgfag ude på 

Englystskolen. Det var læreren Devaki Christian Bode der startede valgfaget op, og ved 

hjælp af et samarbejde med Campus Vejle kom muligheden for at designe til IT-huset. 

 

Målet med valgfaget var at få eleverne til at tænke mere kreativt, og mange af eleverne 

viste begejstring for projektet, og den nye måde at arbejde på. 

 

 

 

 

 


