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Naturvidenskabsfestival uge 39 – Helt Vildt 

Lokale og nationale tilbud/ressourcer 

Universe  
Starter naturvidenskabsfestival uge 39 med et brag – lørdag den 25.09. er der 
ROBOTFESTIVAL - en familiedag i science parken med et ”helt vildt” indhold. 
Kontakt: Event og business, Morten Lorenzen, molo@universe.dk 
https://universe.dk/  

 

Sønderborg Bibliotek  
Inviterer torsdag den 30.09. og fredag den 1.10. børnehavebørn og indskolingselever til 
”Helt vildt med kroppen” arrangement i samarbejde med Naturvejlederne Sønderborg og 
House of Science. Program med 3 workshops er under udarbejdelse. Booking kommer til at 
ske via bibliotekets hjemmeside: https://biblioteket.sonderborg.dk/arrangementer  
Kontaktperson Karla Dons - kaje@sonderborg.dk  
 

Naturvejlederne Sønderborg  
Inviterer til dels at komme med på ”Helt Vilde” Naturvidenskabsfestival ture i uge 39 eller selv at 
byde ind med ønsker til et emne i fht. den vilde og menneskeskabte natur i Sønderborg. Hver 
dag i uge 39 kl. 9:00 – 13:00. Ture bookes i det almindelige bookingsystem. Kontaktperson 
Andreas Hermann: ahe@sonderborg.dk 
http://www.naturvejlederne.dk/  

Sønderborg Statsskole  
Inviterer 7.- 9. årgang den 29.09. kl. 9:00 – 14:00 til et ”Helt vildt” program med 

mange vildt seje science aktiviteter.  

Kontaktperson: Karin Lentfer Kristiansen KK@statsskolen.dk  
https://www.statsskolen.dk/naturvidenskabsfestival/  

 

Universe 
Robot-Festival-annonce-1-side.pdf

Naturvejledernes 
Naturvidenskabsfestival uge 39 2 halvår 2021.pdf

SSS 2021 
NatVidFestivalFlyer.pdf
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Alssundgymnasiet  

Inviterer 5., 6. og 7. årgang i uge 39. Mandag  den 27. til og med torsdag den 
30.september 
Invitation med et tilmeldingslink på den anden side af sommerferien.  

Kontaktperson Line Kabel Nissen (ln@ags.dk )  
https://www.ags.dk/visning/billeder-fra-
naturvidenskabsfestivalen  
 

Teknisk Gymnasium, Sønderborg  
Inviterer 9. klasse - torsdag 30. september 
Adresse: Hilmar Finsens Gade 18, 6400 Sønderborg, kontaktperson: Jeppe Westendorp 
 

”Læskedrik - på helt naturlig vis” - dækker over en dag med naturvidenskabelig produktfremstilling og analyse af 

produktet på Teknisk Gymnasium Sønderborg. På dagen er eleverne inddelt i mindre 
hold, hvor hvert hold skal fremstille en naturlig læskedrik ud fra naturens egne farve-og 
sødestoffer. Eleverne skal herefter analysere deres produkt med naturvidenskabelige 
analysemetoder, hvorved de styrker deres undersøgelseskompetence. Læskedrikken 
bliver herefter bedømt af et panel af smagsdommere, som udgøres af gymnasieelever. 
Tilmelding via nedenstående link senest d. 1. september http://kortlink.dk/2ceu9 

 

LIFE – besøg af LIFE Mobil Lab 
Det bliver ”Helt Vildt” når LIFEs kørende laboratorie besøger disse 3 skoler: 

 Den 27.09. – Dybbøl-Skolen. Ole Dahl Frandsen er kontaktperson.  

 Den 28.09. – Nydam-Skolen. Maibritt Oksen er kontaktperson.  

 Den 29.09. – Humlehøj-Skolen. Charlotte Damkjær er kontaktperson.   
Hør mere om LIFE, materialekasserne LIFE Kit og LIFE Mobil Lab – kontakt din naturfaglige 
vejleder eller Michael Stender, House of Science. mise@sonderborg.dk, - 2790 0121. Læs mere 

om Mobil LIFE Lab 
  
 

NYT TILBUD: LIFE Mobil Lab workshop  

den 29.09. kl. 15 – 17 på Humlehøj-skolen. Se Mobil Lab, lær om LIFE læringsforløb, LIFE KIT kasser og MY LIFE platformen. Tilmelding til workshop – 
skriv mail til Michael Stender mise@sonderborg.dk senest den 15.09. 

AGS DNF 

FLYER_2021.pdf

AGS Katalog over 

workshops.pdf
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Sønderborg Forsyning – Sonforce  
Inviterer til: Prøv et helt vildt spil om jagten på råstofferne.  
Lad klassen spille sammen og opleve, hvordan råstofferne til bl.a. deres smartphones er et globalt emne om 
ressourcer, bæredygtighed, genanvendelse, miljø og etik.  
I spillet besvarer eleverne faglige spørgsmål om metaller vha. undersøgelser, faglig læsning, 
gruppearbejde og praktiske forsøg.  
Spillet er velegnet til opstart på elevernes arbejde med det fællesfaglige fokusområde: 
”Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget”. Men kan også sagtens bruges som 
en enkeltstående oplevelse.  
Læs mere og book her: https://sonforce.dk/jagten-paa-raastofferne/ 
 
Målgruppe: 7.-10. kl. 
Tidsrum: Spillet tager 3 timer inkl. pause. Sammen aftaler vi mere præcist tidspunkt, så det 
passer med bustransport.  
Sted: Sønderborg Forsynings formidlingscenter, Nørrekobbel 7, 6400 Sønderborg 
Kontakt: Mette la Cour - aftal et besøg: MELC@sonfor.dk eller 60405318 
 

SDU 
 Tilbyder grundskoler (5. kl. og op) at få besøg af E-Watson i uge 39. En ekspert hjælper 

eleverne med at undersøge/registrere skolens indeklima og energiforbrug. Besøget tager 
2 – 3 timer.  
Booking ved henvendelse til Michael Stender, House of Science, mise@sonderborg.dk  

 Tilbyder grundskoler at booke et Helt Vildt Enginering og Science-show: Læs - book – gør 
det snart: 
https://www.sdu.dk/da/samarbejde/skoler_gymnasier/tilbud/teknik_foredrag_engineeringandscienceshow 

 Tilbyder gymnasieklasser en række foredrag; der findes via https://naturvidenskabsfestival.dk/foredrag 
Kontakt: Lise Kanstrup, SDU, Det Tekniske Fakultet lise@tek.sdu.dk 
 

  

 

LAV FESTIVAL PÅ SKOLEN – I DIN KLASSE     
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ASTRAs NVF uge 39 – https://naturvidenskabsfestival.dk/  og https://naturvidenskabsfestival.dk/til-din-undervisning-0  

Formål, planlægnings- og pr materialer  
https://naturvidenskabsfestival.dk/skabeloner  
https://naturvidenskabsfestival.dk/sites/default/files/formal_med_nvf.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejen til Uge 39  
 
 
 

 

De 4 emner:  
 

https://naturvidenskabsfestival.dk/tema-2021 

Årets Festivalaktivitet 
Rewild din skolegård 
https://naturvidenskabsfestival.dk/festivalforsog 
https://naturvidenskabsfestival.dk/uvmaterialer 

 

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

Se alle deltagere og tilmeld jeres aktivitet   https://naturvidenskabsfestival.dk/tilmeld-

festival og  

https://naturvidenskabsfestival.dk/festivaloversigt  

 

MASSEEKSPERIMENTET GÅR SOLO  

Masseeksperimentet er ikke mere en del af Naturvidenskabsfestival uge 39 

men afvikles stadig særskilt i uge 44 – 46 – Tilmelding er åben: Læs om og 

tilmeld Masseeksperimentet 2021   

 

 

FÅ VIDENSKABEN – EKSPERTER – PÅ BESØG   

House of science hjælper med kontakt til lokale og nationale 

foredrags- workshopholdere. Book gerne selv eller kontakt Michael 

Stender, Mise@Sonderborg.dk – + 45 2790 0121 – og aftal nærmere. 

Brug links til at læse om det faglige indhold og de praktiske 

aktiviteter.  

 Få videnskaben på besøg https://naturvidenskabsfestival.dk/foredrag 

 Fra Engineer the Future Book en ekspert  

 Concito – Klimaambassaden - https://concito.dk/klimaambassaden  

 

https://naturvidenskabsfestival.dk/tilmeld-festival
https://naturvidenskabsfestival.dk/tilmeld-festival
https://naturvidenskabsfestival.dk/festivaloversigt
https://masseeksperiment.dk/?utm_source=Nyt%20fra%20Astra%20-%20det%20nationale%20naturfagscenter&utm_campaign=8cd29dbc16-Astra-tema-nv-jun-20_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_72e5820f19-8cd29dbc16-422938761
https://masseeksperiment.dk/?utm_source=Nyt%20fra%20Astra%20-%20det%20nationale%20naturfagscenter&utm_campaign=8cd29dbc16-Astra-tema-nv-jun-20_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_72e5820f19-8cd29dbc16-422938761
mailto:Mise@Sonderborg.dk
https://naturvidenskabsfestival.dk/foredrag
https://ekspert.engineerthefuture.dk/?_ga=2.240921413.776146475.1622535269-939841168.1601469742
https://concito.dk/klimaambassaden

