
NATURFAGSMARATON I 
SØNDERBORG KOMMUNE

Inviterer til:

I NATURFAGSMARATON DYSTER 5. OG 6. KLASSER OVER HELE LANDET OM DE BEDSTE OPFINDELS-
ER. ENGAGEMENT, GÅPÅMOD OG FAGLIGHED ER VIGTIGE INGREDIENSER, NÅR ELEVERNE UDVIKLER 
OPFINDELSER FRA IDÉ TIL FÆRDIGT PRODUKT.
NATURFAGSMARATON HJÆLPER DINE ELEVER TIL BEDRE PROBLEMLØSNING.

Vi vil gerne invitere dig og 
dine elever med til 
Danmarks største 
konkurrence i naturfag, hvor 
fællesskab, glæden ved at 
opfinde og sammenhold er 
det vigtigste.

Naturfagsmaraton er et 
undervisningsforløb på cirka 
8-10 uger for 5. og 6. klasse, 
hvor eleverne arbejder med 
åbne opgaver om spæn-
dende løsninger på rigtige  
problemstillinger.

Forløbet starter med et 
introduktionskursus, hvor 
konkurrencen og  
opgaverne præsenteres.  
Der vil være en øvelse, hvor 
deltagerne sammen finder 
løsninger på opgaverne. 
Alle deltagere får relevante 
redskaber til løsning af 
opgaverne.

Forløbet afsluttes med en 
konkurrencedag, hvor dine 
elever dyster mod op til 24 

andre klasser om de bedste 
opfindelser.

Hvis du kender 
Naturfagsmaraton, så ved 
du også, at det kan være 
udfordrende at være med. 
Måske synes du, at det var 
for svært i år? Vi kommer 
til at justere i opgaverne til 
næste sæson, så vi finder 
det helt rigtige niveau 
mellem faglig udfordring og 
glæden ved at være med.

Opgaverne giver dine 
elever mulighed for at være 
opfindsomme, de skal 
opsøge ny viden, og 
eleverne bliver trænet i at 
løse praktiske problemer 
med hjælp fra 
engineering-proces og 
konkrete støtteark.

VI GLÆDER OS MEGET TIL AT 
SE JER TIL NATURFAGS- 
MARATON, DER ARRANGERES 
I SAMARBEJDE MED JERES 
KOMMUNE.

TILMELDING
Inden den 01-10-18 på:
nvhus.dk/naturfagsmaraton

INTRODUKTIONSKURSUS
Dato: 08-11-18
              kl. 14.30-17.00
Sted: En skole i Sønderborg     
             (opfølgning følger)

Tilmelding til kusus:
Inden 01-10-18 på:
www.houseofscience.dk

KONKURRENCEDAGE
Dato: 05-03-19
Sted: Humlehøjhallen

Dato: 06-03-19
Sted: Humlehøjhallen

PRIS
Folkeskoler: Gratis
Andre skoler: 1000,- pr. klasse

Kontakt HoS/Michael Stender 
på Mise@sonderborg.dk eller 
2790 0121 inden tilmelding

HAR DU SPØRGSMÅL?
Kontakt os pr. telefon:
2971 5408 eller mail:
naturfagsmaraton@nvhus.dk


