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Engineering i Sønderborg Kommune  
Onsdag d. 4. august 2021 kl. 9.00-15.00 

 

 

Kære deltagere 

Hermed information og program for workshoppen om engineering, som er første del af et praksisnært 
kompetenceløft i og omkring afholdelse af Engineering Day 2021.  
En stor del af workshoppen vil være en hands-on gennemgang af årets Engineering Day-forløb, og I vil på 
dagen for udleveret en materialekasse (klassesæt) som både skal bruges på workshoppen og til den eller de 
klasser i skal gennemføre Engineering Day med.  

Indholdet af materialekasserne er beskrevet på sidste side. For at få flest mulige løsninger i spil på 
engineeringudfordringerne anbefaler vi, at I har adgang til supplerende materialer på dagen. Det er aftalt 
med jeres kommunale konsulent at han sørger for dem. 

Da mange af jer kommer direkte fra en velfortjent sommerferie, har vi valgt ikke at have noget krav om 
forberedelse til workshoppen. Hvis I ønsker at orienterer jer om årets Engineering Day-forløb, så anbefaler vi 
at læser lærervejledningen til det forløb I er tilmeldt (se https://engineerthefuture.dk/engineering-
day/engineering-day-forloeb/). 

Vi glæder os til en forhåbentlig sjov og lærerig dag med og om engineering. 

 

Rigtig god sommer til jer alle. 

Anne Dorte Spang-Thomsen & Mads Joakim Sørensen 

Engineer the Future 

 

 

 

 

Dagens formål 

• at du bliver introduceret for engineering og grundlæggende didaktik i designlæreprocesser. 

• at du bliver klædt på til at gennemføre Engineering Day 2021 med dine elever gennem hands-on og 
didaktiske drøftelser. 

 

 

https://engineerthefuture.dk/engineering-day/engineering-day-forloeb/
https://engineerthefuture.dk/engineering-day/engineering-day-forloeb/
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Program 

9.00 – 9.20 Præsentation af kompetenceforløbet og dagens program 

 v. Anne Dorte Spang-Thomsen og Mads Joakim Sørensen 

9.20 – 9.45 EDP-modellen og engineeringdidaktik 

 v. Mads Joakim Sørensen 

9.45 – 10.00  Fælles introduktion til Engineering Day  

 v. Anne Dorte Spang-Thomsen 

10.00 – 10.15 Pause (og ”transport” til hands-on del) 

10.15 – 12.00 Hands-on gennemgang af Engineering Day 2021 

Indskoling, ’Kæledyr og kedsomhed’ v. Anne Dorte Spang-Thomsen 
Mellemtrin, ’Gør fodringen smart’ v. Mads Joakim Sørensen 
Udskoling, ’Sæt hovedet i bevægelse’ v. Anders Pagh  

Engineering Day forløb: https://engineerthefuture.dk/engineering-day/engineering-day-forloeb/  

12.00 – 12.45 Frokost 

12.45 – 13.05 Opsamling på hands-on og 5 gode råd  

 v. Anne Dorte Spang-Thomsen 

13.05 – 13.40 Planlægning af egen Engineering Day 

13.40 – 14.00 Afrunding og næste skridt  

 v. Mads Joakim Sørensen 

14.00 – 14.15  Pause 

14.15 – 15.00 Kommunens egen tid (for vejledere) 

 v. Michael Stender 

 

https://engineerthefuture.dk/engineering-day/engineering-day-forloeb/
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Materialekassernes indhold 

 

Indskoling 

Malertape 

Grillspyd 

Ispinde 

Lukkeclips 

Snor  

Bølgepap 

Elastikker 
 

 

 

 

Mellemtrin 

Malertape 

Grillspyd 

Sugerør 

Ispinde 

3V DC motor 

Batteriholder 

AA batteri 

Kobbertape 

Ark m. kredsløb 

Bølgepap 

Snor  

Elastikker 
 

Udskoling 

Malertape 

Grillspyd 

Sugerør 

Bølgepap 

Golfbolde 

Elektrikerrør  

Lukkeclips 

Elastikker 

Sandpapir  
 

 

 

 

Forslag til supplerende materialer 

• Papkassepap 

• Plastikposer 

• Vat 

• Mælkelåg 

• Stofrester 

• Garn 

• Alufolie 

• Papkrus 

• Bræddestumper 

• Ståltråd 

• Piberensere 

• … 


