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Ikast-Brande

Kaffestuen
skal væk
En skurvogn,
der har stået på
samme sted i det
meste af en
menneskealder,
skal væk
Af Alex Hermann
alhe@vafo.dk

Susanne Bøgeløv Stormer uddannet skuespiller, men har også over 25 års erfaring i at undervise. 

Ellers var jeg blevet en
bitter gammel dame ...
Skuespiller
Susanne Bøgeløv
Storm springer ud
som selvstændig.
Hun underviser
andre i, hvordan
man bruger teater
i undervisningen

Af Jan
Kronvold
jakr@vafo.dk

brande - Susanne Bøgeløv
Storm er sprunget ud på det
dybe vand som selvstændig.
Det sker med firmaet
”Æstetisk Læring”, hvis formål er at lære undervisere,
hvordan man kan bruge teatret og andre kreative tiltag i
undervisningen.
Og hvis der er nogen, der
har forudsætning for at lære
undervisere at lære fra sig
på en kreativ måde, så må
det være Susanne Bøgeløv
Storm.
Hun er uddannet skuespiller og har efterhånden
25 års erfaring i undervisning.
- Og så blev jeg desuden
kandidat i pædagogisk psykologi i 2009, fortæller Susanne Storm.

Efter at have stået på de
skrå brædder i en del år tog
hun den beslutning, at hun
hellere ville undervise.
- Jeg kunne mærke, at undervisningen gav mig mere,
når jeg så, at folk godt gad at
blive undervist. Også det at
have med andre mennesker
at gøre fik en overvægt, siger
Susanne Storm.
- Der er to måder at lære
på. Den traditionelle fra lærer til elev ved enten tavlen
eller Powerpoint. Så er der
den æstetiske læreproces,
som tager udgangspunkt i
det sanselige. Det er en læringsmåde, der kan fremme
fagligheden ved, at man sætter eleverne i spil. For eksempel kan man bruge teatrets redskaber i stedet for
bare at lade eleverne sidde
og lytte, fortæller Susanne
Storm.

Rollespil

I sine kurser bruger hun ofte
”forumspil”. Det er en læremetode, hvor deltagerne
gennem mindre rollespil behandler en problematik.
- Det er et interaktivt spil
om et emne. Det fanger eleverne på en anden måde, og
du kan mærke, at de er med
og virkelig tilegner sig det
faglige stof, siger Susanne
Storm.
Hun har gået med tanken
om at blive selvstændig i et
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Susanne storm

I sit firma b
 ruger Susanne Storm, til højre, sit store netværk. Her er
hun ved at forberede et kursus i ”Forumspil” til Randers Social- og
Sundhedsskole. Det er Dorthe Riis Knudsen, der er uddannet skuespiller og nu er lektor på University College Nord, UNC, og skuespiller Morten Chresten Hebsgaard. 
Foto: Barkholtfoto.dk

år – siden hun blev færdig
som pædagog.
- Jeg ved, at jeg ville være
blevet en bitter gammel dame, hvis jeg ikke prøvede at
blive selvstændig for det,
som jeg brænder for, og den
undervisning, som jeg ved,
virker så godt, siger Susanne
Storm.
Hun satser på at få kunder
blandt undervisere af unge
og voksne på seminarier,
gymnasier, VUC, social- og
sundhedsskolerne,
ungdomsskolen, 10 klasser, højskoler og efterskoler i hele
landet. Men hun er startet
med Jylland og Fyn.
- Jeg har en idé om, at vi

kan fastholde flere elever i
uddannelsessystemet ved at
bruge æstetisk læring. Jeg
kan ikke dokumentere det,
men har jo en stor erfaring i
at undervise, og vi er nødt til
at gøre noget, der er anderledes, når så mange elever
falder fra, mener Susanne
Storm.
Der er næsten ingen grænser for, hvor mange deltagere, der kan være på kurserne, da hun kan trække på
mange samarbejdspartnere
i sit netværk fra teateret og
den kunstneriske verden.
- Jeg elsker at arbejde med
det her. Jeg gider virkelig
godt at lave noget, der ryk-

nnSusanne Bøgeløv Storm er
48 år og fra København.
nnHun er uddannet skuespiller
fra Nordisk Teaterskole i Aarhus
og er desuden uddannet teaterog dramalærer i Herning. I
2009 fik hun en kandidatgrad i
pædagogisk psykologi.
nnHun underviste i syv år på
Brande Højskole og var i to år
ansat på social- og sundhedsskolen i Herning, hvor hun underviste. Hun har desuden været tilknyttet seminarier som
underviser.
nnSusanne Storm er gift med
Preben Thomsen. De bor i dag
på Martensens Allé 3 i Brande.
Parret har et barn, Johanne på
14 år, sammen.
nnMan kan se mere på:
www.aestetisk.dk

ker. Tænk, hvis jeg kan gøre
en lille forskel på undervisningsområdet, siger den nu
tidligere skuespiller.
Hun har en drøm om, at
hendes lille firma en dag
blev en førende virksomhed
inden for praktisk læring
med flere ansatte.
- Man er jo nødt til at starte et sted, siger Susanne
Storm.

Drantum - Det er ikke tilladt for ejeren af Risbjergvej
18 i Drantum at have en
skurvogn stående på sin
grund. Det har Ikast-Brande
Kommune slået fast.
Ejeren, der har ejet grunden siden 1977, bruger skurvognen som kaffestue. Vognen, der er knap to meter på
hvert led, har stået på sin
nuværende plads i mange
år, og den står på et sted, så
den både er dækket af træer
og af huset på ejendommen.
Umiddelbart generer den
altså ikke nogen, men da der
er blevet klaget til kommunen over dens opstilling, har
kommunen følt sig nødt til
at tage affære.
- Normalt render vi ikke
rundt og er helt vilde, fordi
der står sådan en skurvogn.
Vi kan bare konstatere, at
den ikke er lovlig, siger Ib
Lauritsen (V), formand for
teknik- og miljøudvalget i
Ikast-Brande Kommune.

Gråzone

Udvalgsformanden
har
svært ved at skjule, at sagen
efter hans personlige mening burde løses på en måde, så skurvognen kan få lov
at blive stående, da den alligevel har stået der i det meste af en menneskealder.
- Der er mange situationer, der er i en gråzone,
men hvor folk har masser af
glæde af det. Men hvis vi
havde sagt ja til denne her,
ville det blive påklaget, og så
ville der være en instans
oven over os, som ville sige,
at den ikke må være der, siger Ib Lauritsen.
Da stedet, hvor skurvognen står, er en landzone,
ville det kræve en landzonetilladelse for at kunne gøre
den lovlig.

Årsmøde i Uhre
Uhre - Tirsdag den 12. marts
klokken 19.00 holder Uhre
GIF generalforsamling. Det
foregår i klubhuset, og der
skal i år vælges nye ind i bestyrelsen, og de fremmødte
kan være med til at bestemme, hvem det skal være.
Der er kontaktinformationer på klubbens hjemmeside: www.uhregif.dk
jakr

