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Naturvidenskabsfestival uge 39 – Store Opdagelser  

H.C. Ørsted – elektromagnetismen - 200 år  

LSUL 
Har udgivet et læsehæftet: ”H.C.Ørsted i Børnehøjde” - til de yngste elever i skolerne og de ældste i børnehaverne.  
Claus Michelsen, SDU holder oplæg/workshop i fbm. udlevering til pædagoger i børnehaver og lærere i 
indskolingsklasserne den 26.8. Læs mere og tilmeld på: http://www.houseofscience.dk/opslag/%C3%B8rsted-i-
boernehoejde/ 

Sønderborg Bibliotek,  
Naturvejlederne Sønderborg 
House of Science:   
Inviterer fredag den 25.9. - 100 børnehavebørn og 100 indskolingselever til et arrangement om Store 
Opdagelser på Børnehøjde. Myrens hemmeligheder.  
Booking på bibliotekets hjemmeside: https://biblioteket.sonderborg.dk/arrangementer 
Kontaktperson Karla Dons - kaje@sonderborg.dk  

Naturvejlederne Sønderborg  
Inviterer til Store opdagelser for 3., 4. og 5. klasser på Kær Vestermark i ugens løb.  
En spændende og lærerig dag med fokus på arternes opdagelse: ”Vi vil undersøge livet i en kokasse, livet i vandhullet og vi vil 
konkurrere med hinanden om, hvem der kan finde flest arter i en hæsblæsende Bio-Blitz konkurrence. I løbet af dagen er der 
selvfølgelig også indlagt pauser og bålhygge. Vi håber I vil være med til at gi den gas på Vestermarken på en anderledes 
skoledag”. Booking koster et klip for skolen og sker via det nye: ”Booking pr. telefon” - se: http://www.houseofscience.dk/opslag/naturvejlederne-
soenderborg/ 

Bookingplakat.pdf

http://www.houseofscience.dk/opslag/%C3%B8rsted-i-boernehoejde/
http://www.houseofscience.dk/opslag/%C3%B8rsted-i-boernehoejde/
https://biblioteket.sonderborg.dk/arrangementer
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Gymnasierne - Alssundgymnasiet inviterer mandag den 21.09. til og med onsdag den  

23.09. elever og lærere fra 5. og 6. klasser til Naturvidenskabsfestival på gymnasiet. Det er 
gymnasie elever som underviser sammen med lærerne.  
Kontaktperson Line Kabel Nissen (ln@ags.dk ) 
 

Gymnasierne - Sønderborg Statsskole inviterer onsdag den 23.09. elever og lærere fra 

7. – 9. klasse til at deltage i et arrangement under titlen: ”Ørsted ” Kontaktperson: Karin Lentfer 
Kristiansen KK@statsskolen.dk 

Sønderborg Forsyning – Sonforce https://sonforce.dk/ inviterer 6.-10. kl. til Ud af Skolen undervisning. 

Deres 3 tilbud er koblet til temaet: ”Store Opdagelser” med undertemaet: ”Vores liv før og efter”. Alle tilbud varer 
2 timer.  
Rensning af spildevand 
Sted: Sønderborg Renseanlæg 
Vi skal ikke længere tilbage end til 1960’erne, før vi i Sønderborg Kommune begyndte at rense vores spildevand. Først blev spildevandet kun renset 
mekanisk, men senere kom biologisk rensning til – til glæde for miljøet. Vi følger vandets vej rundt på anlægget.  Vi slutter af med at prøve at konstuere 
en vandlås for at blive klogere på, hvorfor det lugter fælt på et renseanlæg, men ikke (så længe) på et toilet. 
 

Affaldsbehandling 
Sted: Sonforce, Nørrekobbel Genbrugsplads 
I dag gør vi alt, hvad vi kan for at genbruge mest muligt. Det er dog ikke længe siden, vi enten gravede affald ned eller sendte det hele til forbrænding. 
Men når vi skal spare på naturens ressourcer, må affaldshåndtering være en af de helt store opdagelser! Tag med en tur rundt på genbrugspladsen, kig i 
containerne og hør om, hvad der sker med affaldet. Vi slutter af med at typebestemme plastik, som kan være en måde at sikre større genanvendelse af 
netop dette produkt.  
 

AGS flyer om NVF 

2020.pdf

mailto:ln@ags.dk
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https://sonforce.dk/
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Rent vand i hanen 
Sted: Sonforce, Nørrekobbel Genbrugsplads 
I Danmark er vi så superprivilegerede, at vi har let adgang til rent drikkevand. Vores drikkevand bliver pumpet op til et vandværk, som sørger for iltning 
og for at fjerne blandt andet jern. Men desværre er ikke alle lige så heldige. På dette modul laver vi simple pumper, som viser princippet for at pumpe 
vand op, og vi prøver os frem for at finde ud af, hvordan man bedst kan rense forurenet vand.  

 

SDU 
Inviterer gymnasieklasser til en række foredrag. Kontakt: Lise Kanstrup, SDU, Det Tekniske Fakultet lise@tek.sdu.dk T 65 50 16 51 , M 21 35 60 76  

Det Blå Gymnasium:  
 Business-modeller som vækstgenerator 

 Interaktionsdesign med fokus på brugerne og teknologi 

EUC-Syd:  
 Den 24. september: Lasershow, laserkirurgi og scannere – laserlysets fantastiske muligheder 

 Den 25. september: Matematik i robotter 

Universe  
Laver familiedag i science parken lørdag den 26.9. med et minifestival program med et meget varieret 
indhold, der lænede sig op af årets tema. Kontakt: Event og business, Morten Lorenzen, molo@universe.dk 

  

 

 

LAV DIN EGEN FESTIVAL     

ASTRAs NVF uge 39 – https://naturvidenskabsfestival.dk/  

En lang række ressourcer on line og til bestilling, så man kan afvikle sin egen festival på skolen. Planlægnings- og pr materialer – se 

skabeloner og grafik på https://naturvidenskabsfestival.dk/skabeloner og på https://naturvidenskabsfestival.dk/bestil 

AFLYST pga. Co-Vid 

19 

mailto:lise@tek.sdu.dk
tel:+4565501651
tel:+4521356076
mailto:molo@universe.dk
https://naturvidenskabsfestival.dk/
https://naturvidenskabsfestival.dk/skabeloner
https://naturvidenskabsfestival.dk/bestil
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Formål – ide 
https://naturvidenskabsfestival.dk/sites/default/files/formal_med_nvf.pdf 

 

Vejen til Uge 39  
https://naturvidenskabsfestival.dk/sites/default/files/nf_plakat_a3_1s_vejen_til_festival_2020_web_1.pdf 

 

Plakater eks.  

 

Mindmap  
https://naturvidenskabsfestival.dk/sites/default/files/nf_plakat_a3_1s_mindmap_2020_pdf_web.pdf 
https://naturvidenskabsfestival.dk/sites/default/files/nf_plakat_a3_1s_mindmap_2020_sorthvid.pdf 
 
 

https://naturvidenskabsfestival.dk/bestil 
 

 

 

Undervisningsmaterialer  

De 4 temaer: 

 Helte og heltinder 

 De sidste nye fund 

 Vores liv før og efter 

 Naturen i forandring  
https://naturvidenskabsfestival.dk/tema-2020-store-
opdagelser 
https://naturvidenskabsfestival.dk/uvmaterialer 

Inspiration og konkret uv.materialer/forløb 
https://naturvidenskabsfestival.dk/uvmaterialer/forloeb 

 

160 Forsøg fra TEST-O-TEKET 
https://testoteket.dk/ 

 

HC Ørsted  
https://astra.dk/hco2020/astrasforlob 

 

HC Ørsten 2020  
https://hco2020.dk/ 

 

Ultrabit – micorbit materiale kommer juni 2020 
https://naturvidenskabsfestival.dk/uvmaterialer 

https://naturvidenskabsfestival.dk/sites/default/files/formal_med_nvf.pdf
https://naturvidenskabsfestival.dk/sites/default/files/nf_plakat_a3_1s_vejen_til_festival_2020_web_1.pdf
https://naturvidenskabsfestival.dk/sites/default/files/nf_plakat_a3_1s_mindmap_2020_pdf_web.pdf
https://naturvidenskabsfestival.dk/sites/default/files/nf_plakat_a3_1s_mindmap_2020_sorthvid.pdf
https://naturvidenskabsfestival.dk/bestil
https://naturvidenskabsfestival.dk/tema-2020-store-opdagelser
https://naturvidenskabsfestival.dk/tema-2020-store-opdagelser
https://naturvidenskabsfestival.dk/uvmaterialer
https://naturvidenskabsfestival.dk/uvmaterialer/forloeb
https://testoteket.dk/
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TILMELD DIN FESTIVAL - Deltag = skriv din aktivitet på FESTIVAL OVERSIGTEN 

https://naturvidenskabsfestival.dk/festivaloversigt og få et Festival kit (banner, palakter mm.) 

samt materialekasser til mellemtrin og udskoling om Ørsteds forsøg.- 
https://naturvidenskabsfestival.dk/bestil   og   https://naturvidenskabsfestival.dk/tilmeld-festival 

De sidste år har vi haft så mange aktiviteter på oversigten, så vi var den kommune i Region 

Syddanmark, der havde flest opslag. En del skoler deltog i masseeksperimentet – Gråsten Skole kom 

i Jydske Vestkysten pga. sin store indsats med at samle plastaffald.  

Masseeksperimentet https://naturvidenskabsfestival.dk/mx/tilmeld 

7 skoler – 26 klasser deltog i 2019 fra kommunen. Det er overskueligt, let og man får tilsendt færdigt undervisningskit. Desuden er det 

sejt at eleverne er med i et citizen science forløb – leverer data til en forsker og kan se det, når resultatet er klar.  

 

 

https://naturvidenskabsfestival.dk/festivaloversigt
https://naturvidenskabsfestival.dk/bestil
https://naturvidenskabsfestival.dk/tilmeld-festival
https://naturvidenskabsfestival.dk/mx/tilmeld
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Få videnskaben på besøg  

House of science hjælper med kontakt til foredrags- workshopholder. Da det er et nationalt tilbud kan der være optaget. 

Book gerne selv eller kontakt Michael Stender, Mise@Sonderborg.dk – + 45 2790 0121 – og aftal nærmere. Tilbuddet er 

gratis, House of Science betaler omkostningerne. Brug links til at læse om det faglige indhold og de praktiske 

aktiviteter.  

Fra Sønderborg Kommune  

Klimavenlig mad  
 
Fagligt oplæg og workshop 

4. – 6 klasse og 7. – 9. klasse 
Max 1 klasse i et egnet lokale  
1 – 1½ time 
Gerne 2 gange om dagen 

Anne Abild Poulsen 
Fødevarekoordinator 
 

Først 20 - 30 min. oplæg/undervisning om fødevarer og CO2, lokale fødevarer og hvad vi skal spise i fremtiden.  
Dernæst 1 time hvor de laver veggie-dogs ud af klimavenlige og lokale fødevarer – jeg medbringer det der skal bruges. 

 
 

Fra Astra - Få videnskaben på besøg https://naturvidenskabsfestival.dk/foredrag 

Lys, farver og FN's verdensmål 

 
Mandag den 21. september 
/tidspunkt aftales. 

7.- 10. klasse 
1 klasse max 25/30 elever pga. 
indhold/oplægsformen.  
Gerne 2 gange.  

Frank Bason,  
Underviser gymnasiet og arbejdet hos privat firma 
Silkeborg 

 
https://naturvidenskabsfestival.dk/foredrag/lys-og-farver-oejne-og-synet  
Lys og farver er et fascinerende emne, og mange aspekter indgår i pensum. Foredraget rummer mange demo-forsøg, der belyser følgende emner: 
Ultraviolet, synligt og infrarødt lys, lysets spredning (den blå himmel og de hvide skyer), fænomener ved solnedgang, vi måler lysets hastighed, dine 
fantastiske øjne. Viden om lys er også vigtig, når man vil yde et bidrag til flere af FN's Verdensmål, især: (3) sundhed og trivsel, (7) bæredygtig energi, og 
(13) klimaindsats.   
Praktisk information: Der medbringes en hel del demo-forsøg, så deltagerne kan se eksempler på de omtalte emner. Ved flere forsøg kan eleverne deltage 
aktivt. Foredragslokalet skal kunne mørkelægges, så forsøgene kan ses. For at alle kan være med, må der max. være 25 deltagere ved oplægget.  

 

04.06.20 FÅ 

VIDENSKABEN PÅ BESØG.docx

mailto:Mise@Sonderborg.dk
https://naturvidenskabsfestival.dk/foredrag
https://naturvidenskabsfestival.dk/foredrag/lys-og-farver-oejne-og-synet
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Fra Engineer the Future  

Brug din krop til at 
lære om fysikkens 
love 

Natur / teknologi - 
4. -6. klasse 
Fysik – 7. -10. kl. 

Morten Brink 
Ansat hos: LM WindpowerStillingNew Technology Project Manager  
Uddannelse Mechanical  Ingeniør Alder 39 år Bopæl Lunderskov/Kolding 

Læs mere: https://ekspert.engineerthefuture.dk/kurser/brug-din-krop-til-at-laere-om-fysikkens-love/?podio_tag=grundskole 

Et job som 
robotingeniør er 
som at arbejde med 
ren magi 

Natur / teknologi - 
4. -6. klasse 
Matematik og 
fysik – 7. -10. kl. 

Nikolai Meier Remfeldt 
Ansat hos: Schneider ElectricStillingEmbedded Software Engineer 
Uddannelse Robotteknologi Alder 31 år Bopæl Kolding 

https://ekspert.engineerthefuture.dk/kurser/et-job-som-robotingenioer-er-som-at-arbejde-med-ren-magi/?podio_tag=grundskole 

Jeg kan gætte, hvor 
meget energi du 
bruger for at holde 
varmen i dit hjem 

Matematik og 
fysik – 7. -10. 
klasse 
 

Allan Hansen 
Ansat hos: Energistyrelsen Stilling: Fuldmægtig 
Uddannelse: Fuldmægtig Alder 30 år Bopæl Vejle 

https://ekspert.engineerthefuture.dk/kurser/jeg-kan-gaette-hvor-meget-energi-du-bruger-for-at-holde-varmen-i-dit-
hjem/?podio_tag=grundskole 

Vinden giver os 
energi 
 

Natur / teknologi - 
4. -6. klasse 
Fysik – 7. -10. 
klasse 

Rikke Lønborg 
Ansat hos: LM Wind Power A/S  StillingTest ingeniør 
Uddannelse Diplomingeniør indenfor Kemi og bioteknologi 
Alder 28 år Bopæl Kolding 

https://ekspert.engineerthefuture.dk/kurser/vinden-giver-os-energi/?podio_tag=grundskole 

Robotter forandrer 
hastigt verden 
omkring os! 

Natur / teknologi - 
4. -6. klasse 
Fysik – 7. -10. 
klasse 
 

René Klaris 
Ansat hos LEGO Group 
Stilling Robot Specialist 
Uddannelse Diplomingeniør i industri og produktion  
Alder34 år Bopæl Horsens 

https://ekspert.engineerthefuture.dk/kurser/robotter-forandrer-hastigt-verden-omkring-os/?podio_tag=grundskole 

Din iPhone er en 
erfaren 
jordomrejsende 

Geografi og 
matematik – 7. -
10. kl.  

Mikkel Liep Nielsen 
Ansat hos SDU 
Stilling Studentermedhjælper 
Uddannelse Global Management and Manufacturing 

https://ekspert.engineerthefuture.dk/kurser/brug-din-krop-til-at-laere-om-fysikkens-love/?podio_tag=grundskole
https://ekspert.engineerthefuture.dk/kurser/et-job-som-robotingenioer-er-som-at-arbejde-med-ren-magi/?podio_tag=grundskole
https://ekspert.engineerthefuture.dk/kurser/jeg-kan-gaette-hvor-meget-energi-du-bruger-for-at-holde-varmen-i-dit-hjem/?podio_tag=grundskole
https://ekspert.engineerthefuture.dk/kurser/jeg-kan-gaette-hvor-meget-energi-du-bruger-for-at-holde-varmen-i-dit-hjem/?podio_tag=grundskole
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Alder 23 år Bopæl Odense 

https://ekspert.engineerthefuture.dk/kurser/din-iphone-er-en-erfaren-jordomrejsende/?podio_tag=grundskole 

Kan du høre uden 
ører? 

Biologi – 7.-10. kl.  Christian Brandt 
Ansat hos Syddansk Universitet  Stilling Adjunk i audiologi  
Uddannelse Phd i Neurobiologi SDU Alder 42 år Bopæl Odense 

https://ekspert.engineerthefuture.dk/kurser/kan-du-hoere-uden-oerer/?podio_tag=grundskole 

Udforsk rummet 
med robotter 

Fysik og 
matematik – 7. -
10. klasse 
 

Daniel Commerou 
Ansat hos Studerende 
Uddannelse Mekatronik ingeniør (færdig i 2020) Uddannelsessted Syddansk Universitet Alder 24 
år Bopæl Sønderborg 

https://ekspert.engineerthefuture.dk/kurser/udforsk-rummet-med-robotter/?podio_tag=grundskole 

Snapchat kan redde 
verden 

Natur / teknologi - 
4. -6. klasse 
Fysik og mate-
matik  7. -10. kl. 

Peter Grønborg 
Ansat hos Ørsted Offshore Stilling Wind Energy Analyst 
Uddannelse Matematisk modellering og Computing (Civil Ingeniør) 
Uddannelsessted DTUAlder26 år Bopæl Kolding 

https://ekspert.engineerthefuture.dk/kurser/snapchat-kan-redde-verden/?podio_tag=grundskole 

Hvad kom først - 
ægget eller 
æggebakken? 

7.-10. kl.  
Kan måske holde 
oplæg for mindre 
elever også? 

Bjarne Jensen Ansat hos Brødrene Hartmann A/S 
Stilling Control System Engineer Uddannelse Svagstrømsingeniør  
Uddannelsessted Sønderborg Teknikum  
Alder60 år Bopæl Skærbæk 

https://ekspert.engineerthefuture.dk/kurser/hvad-kom-foerst-aegget-eller-aeggebakken/?podio_tag=grundskole 

Hvordan man flytter 
en bro med en 
omvendt støvsuger - 
og andre 
ingeniøropgaver 

Natur / teknologi - 
4. -6. klasse 
Fysik og 
matematik – 7. -
10. klasse 

Peter Frost Brodersen 
Ansat hos Teknisk Gymnasium, EUC Syd Stilling Rektor 
Uddannelse Bygningsingeniør 
Uddannelsessted Ingeniørhøjskolen Horsens 
Alder 45 år Bopæl Broager 

https://ekspert.engineerthefuture.dk/kurser/hvordan-man-flytter-en-bro-med-en-omvendt-stoevsuger-og-andre-
ingenioeropgaver/?podio_tag=grundskole 
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