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Sønderborg, januar 2018 

 

 

Invitation til deltagelse i projekt RENT VAND Uge 12 – Vand, der flyder 
 

Kære dagplejere, børnehaver, universer, skolefritidsordninger og 0. – 3. klasse 

 

Vi vil gerne invitere jer med til at arbejde videre med jeres bæredygtighedsindsats ved at deltage i projekt 

Grøn Generation Rent Vand i uge 12, hvor der sættes fokus på vand, der flyder. Emnet vil relatere til rent og 

snavset rørlagt vand. I arbejdet inddrages det omgivende samfund, og der lægges op til, at forløbet kan 

tænkes sammen med fx bevægelse eller it-indsatser.  

 

Målgruppen er børn i dagpleje, børnehaver, skoler og sfo, og det bygger på følgende læringsprincipper: 

 

 Mest mulig involvering af børnene 

 Børn og voksne opnår kendskab til rørlagt vand 

 Børn og voksne kender til forskellen mellem rørlagt og ikke rørlagt vand og handler derefter 

 De voksne er rollemodeller 

 Sonfor og Naturskolerne inddrages – dvs. børnene møder hverdagens aktører. 

 

Læringsmål for dagtilbud: 

 

 at lære om bæredygtig omgang med kontrolleret vand i rør 

 at finde det passende verdensmål til emnet 

 at rette fokus mod at dirigere vand i bestemte retninger 

 at give børnene viden om, hvordan vand kan have forskellig anvendelsesmulighed 

 at give børnene viden om, hvordan rørføringer til huse kan se ud 

 

Færdigheds- og vidensmål for skoler med baggrund i Den Grønne Læseplan: 

 

 fortælle om brug af vand på en bæredygtig måde 

 fortælle om, hvor vandet kommer fra og hvad der sker med spildevand 

 du kender betydningen af at kunne kontrollere vandets vej 

 du kender til, at grundvand er vores drikkevand, og at det er dannet over tid 

 du kender til, at spildevand håndteres via et kloaksystem 

 

I uge 12 gives der mulighed for et besøg  

 

Tilmelding til emneugen giver mulighed for besøg af en formidler fra Naturskolerne i Sønderborg eller 

Sønderborg Forsyning. De vil i formiddags- og eftermiddagsworkshops arbejde med eksempler på vand, der 

flyder. 

I uge 12 er der i alt mulighed for 20 besøg – disse vil blive fordelt efter ”først til mølle-princippet”. Besøget 

er målrettet en skoleklasse eller en førskolegruppe på omkring 20 børn. 
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Tilmelding og forløb 

Deadline for tilmelding er fredag den 9. februar 2018 på www.houseofscience.dk 

 – under ’Rent Vand, uge 12’. Efter deadline fremsendes en materialesamling til alle tilmeldte klasser og 

børnehaver, der giver gode idéer til arbejdet før, under og efter uge 12. Herefter kan deltagerne frit begynde 

deres arbejde med emnet. 

  

Diplom, plakat og præmie 
Der udleveres diplom til alle deltagere. Institutionsafdelingerne/dagplejere/skoler fremstiller en plakat om 

vand, der flyder. Plakaterne afhentes i uge 14 og udstilles på Perlegade 52 i hele april måned. Den plakat, der 

bedst afspejler børnenes involvering i arbejdet med emnet, vinder en tur for gruppen, max. 28 børn og 2 

voksne, til Universe.  

 

De vigtigste kriterier for udvælgelsen ved plakatkonkurrencen: 

 

 at man kan se på plakaten, at børn har lavet den 

 at emner fra læringsmålene for dagtilbud er tydelige på plakaten 

 at færdigheds- og vidensmål fra Den Grønne Læseplan for skolerne er tydelige på plakaten  

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Tobias Præstholm Ehmsen  

Naturvejleder  

Førskolegruppen  

+45 27 90 37 29 

toeh@sonderborg.dk  

www.naturvejlederne.dk 
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