
For nyligt blev jeg spurgt af en elev, hvor vores lille fingerskateboard park 

var blevet af, og om det ikke kunne komme op og stå på igen. Disse 

fingerskateboards var den helt stille dille på min skole for to år siden, og 

nu er den måske på vej igen i de mindre klasser. 

Man kan godt købe ramper til det, men de koster spidsen af en jetjager. 

Jeg havde et valgfagshold, hvor et par af de 7.klasses drenge gik op i disse 

skateboards med liv og sjæl. Derfor begyndte de også at lave lidt små 

ramper, så de kunne få det som de ville, samt sparede pengene ved at 

købe dem. Det var i november de begyndte på det. Jeg fik så den ide, at 

vi kunne lave en stor skaterpark, eventuelt ud af et gammelt bord, og så 

give skolen det i julegave, for på den måde også at gøre vores valgfag synligt. Jeg forhørte mig hos det 

tekniske personale om de havde et stort bord, som ikke blev brugt mere, og det havde de heldigvis. 

Så designede de fire 

drenge parken som de 

ønskede den, og så brugte 

vi MDF til alle trapperne, 

og 8mm rundjern, til rails. 

Drengene fik selv lov til at 

skære jernet til i de 

længder som skulle 

bruges, samt bøje det i de 

former de ønskede, så det 

eneste jeg egentlig hjalp 

til med, var at svejse det 

sammen for dem, samt at 

lave den buede rampe, 

hvor vi brugte et stykke krydsfiner, hvor jeg så savede en masse riller på undersiden ligesom bøjeligt MDF 

også har, sådan at det er nemmere at bukke.  Da vi havde lavet hele parken, så sleb drengene alle kanter til, 

og så fik det et par lag lak for at forhindre MDF’en i at blive beskidt, samt det styrker MDF’en mod slid. 

Så valgte vi at optage en 

video, hvor drengene med 

deres skateboards viser 

hvordan man skulle 

komme igennem de 

forskellige forhindringer. 

For at gøre det nemt 

tilgængeligt, så har jeg 

sørget for at lægge video 

på YouTube, og så lave en 

QR kode som eleverne 

kunne skanne med deres 



telefoner, og så få en guide om banen, mens de står ved den. I kan se link til 

den her 

https://www.youtube.com/watch?v=N3Ejyh3QvS8 

 

På skolens sidste dag, gav vi skolen gaven som vi have hold som en hemmelighed indtil da og den endte 

med at stå på biblioteket og var efterfølgende godt besøgt. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N3Ejyh3QvS8

