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Universe 
Skyder Naturvidenskabsfestivallen i gang med en 
KlimaFestival for hele familien.
En lang række aktører tilbyder spændende aktiviteter.
Skoleklasser kan deltage ved at arbejde med klima- 
aktiviteter på egen skole (vindmøller/solcelleanlæg) 
og aflevere dem til udstilling i Universe.
Kontakt: Morten Lorenzen, molo@universe.dk,  
https://universe.dk/
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Teknisk Gymnasium, Sønderborg
Adresse: Hilmar Finsens Gade 18, 6400 Sønderborg
Kontaktperson og booking: Mikkel, Hedegaard  
Simonsen, mhsi@eucsyd.dk

”Læskedrik - på helt naturlig vis” dækker over en 
dag med naturvidenskabelig produktfremstilling og 
analyse af produktet på Teknisk Gymnasium Sønder-
borg.
På dagen skal eleverne i mindre hold fremstille en 
naturlig læskedrik ud fra naturens egne farve-og 
sødestoffer.
Eleverne skal herefter analysere deres produkt med 
naturvidenskabelige analysemetoder, hvorved de styr-
ker deres undersøgelseskompetence. Læskedrikken 
bliver herefter bedømt af et panel af smagsdommere, 
som udgøres af gymnasieelever.
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Sønderborg Statsskole
”Kom til en Gådefuld verden” onsdag den 28.09. 
kl. 9:00 – 13:00, hvis du går i 7. – 9. klasse og deltag 
i nogle af de mange seje og spændende science 
aktiviteter.
Mere info: Karin Lentfer Kristiansen, Pædagogisk leder, 
Sønderborg Statsskole KK@statsskolen.dk
Booking hele klasser senest 01.09.: 
https://www.statsskolen.dk/naturvidenskabsfestival/

Alssundgymnasiet
”Tag med elever og lærere fra AGS 
på opdagelser i den gådefulde verden”.
Alle elever i 5. og 6. klasse er inviteret til Naturviden- 
skabsfestival den 26. – 28. september 22 på Alssund-
gymnasiet. Kom og oplev sjove workshops i fysik, 
idræt, astronomi, kemi, biologi, biotek og matematik.
Mere info: Line Kabel Nissen, lektor og vejleder, 
Alssundgymnasiet ln@ags.dk
Booking hele klasser senest 01.09.: www.ags.dk/dnf

 
 

 

 



 

SDU
For grundskoler: SDU Engineering 
and Science Show indeholder 
spændende eksperimenter inden-
for både natur- og ingeniørviden-
skaben.
Læs og book – gør det snart, der 
er et begrænset antal shows: SDU 
Engineering and Science Show

For gymnasieklasser: Vælg mel-
lem mange forskellige oplæg og 
workshops med fokus på  
ingeniør- og naturvidenskab  
– find dem på https://naturviden- 
skabsfestival.dk/foredrag eller få 
overblikket for oplæg og work-
shops fra SDU TEK. 
Kontakt: Lise Kanstrup, SDU, Det 
Tekniske Fakultet lise@tek.sdu.dk
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Sønderborg Bibliotek 
i samarbejde med Green Screen Eckernförde 
• Skyder Naturvidenskabsfestivallen i gang onsdag den 21.09.  
 med at vise naturfilm for mellemtrinsklasser.

• Inviterer torsdag den 29.09. og fredag den 30.09. børne- 
 havebørn og indskolingselever til arrangement i samarbejde  
 med Naturvejlederne Sønderborg. 
 Et program med sang, leg, film og hands-on workshop er  
 under udarbejdelse.

• Inviterer fredag den 30.09. familier og voksne til naturfilm om  
 aftenen.

• Der laves et kort undervisningsmateriale til indskoling og 
  mellemtrin.

Booking kommer til at ske via bibliotekets hjemmeside: 
https://biblioteket.sonderborg.dk/arrangementer

Kontaktperson Karla Dons - kaje@sonderborg.dk
Naturvejlederne Sønderborg.
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Naturvejlederne 
Sønderborg 
Inviterer til ”Gådefulde Verden” hver dag i uge 39 kl. 
9:00 – 13:00. Tilbud bookes i det almindelige book-
ingsystem i juni måned. 

Kontaktperson Andreas Hermann: ahe@sonderborg.dk, 
http://www.naturvejlederne.dk/

    

Sønderborg Forsyning 
– Sonforce
Inviterer til spil om råstoffernes gådefulde verden: 
”Jagten på råstofferne”. Aktiviteten passer til 
fællesfaglig undervisning f.eks. Produktion med 
bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget  
– fokus på metaller.

• Målgruppe: 7.-10. kl.

• Tidsrum: 3 timer inkl. pause.

• Sted: Sønderborg Forsynings formidlingscenter,  
 Nørrekobbel 7, 6400 Sønderborg

Kontakt: Mette la Cour - aftal et besøg: 
MELC@sonfor.dk eller 6040 5318

LIFE
Book LIFE Mobil Lab i fbm. et LIFE forløb  
• Det bliver sej og god naturvidenskab, når LIFEs Mobil Lab  
– det kørende laboratorie besøger disse skoler:
Den 26.09. Augustenborg Skole, Tommy Schmidt er  
kontaktperson
Den 27.09. Augustenborg Skole/Fynshav Børneunivers,  
Tommy Schmidt er kontaktperson.
Den 28.09. Ahlmanns Skolen  
Marie Sørensen er kontaktperson
Den 29.09. Dybbøl-Skolen. Ole & Lene er kontaktperson
Den 30.09. Dybbøl-Skolen. Ole & Lene er kontaktperson
Venteliste Nydam Skolen, kontaktperson Maibritt Neumann.
• Afholder Forløbs-workshop for naturfagslærere (F.eks.: 
Enzymjagten el. Kræftens Gåde) den 26.09. kl. 15 – 17 på  
Augustenborg Skole- 

Hør mere om LIFE, materialekasserne LIFE Kit og LIFE Mobil 
Lab – kontakt din naturfaglige vejleder eller Michael Stender, 
House of Science. mise@sonderborg.dk,  Tlf.: 2790 0121.
Læs mere om Mobil LIFE Lab på https://life.dk.



LAV FESTIVAL PÅ SKOLEN 
– I DIN KLASSE
https://naturvidenskabsfestival.dk/undervisning/tema/
Tilmeld jer festivallen og se de andres aktiviteter:

Planlægnings- og pr materialer
https://naturvidenskabsfestival.dk/under-
visning/undervisningsforloeb/

Temabaserede undervisnings-
pakker til alle niveauer
Til årets tema udvikles der tematiske under-
visningspakker, der består af aktiviteter
og andre tilbud målrettet indskoling, mellem- 
trin, udskoling og STX. 
Undervisningspakkerne kommer med fors-
lag til, hvordan I kan sammensætte en uge 
39, under årets tema. 

Søg Festivalpuljen og få 15.000 
kr. til din festival aktivitet:
Vi står på skuldrene af giganter som Bohr, 
https://naturvidenskabsfestival.dk/festivalpulje/
Søg senest 10.maj!

Få videnskaben dvs. eksperter på 
besøg
House of science hjælper med kontakt til 
lokale og nationale foredrags- workshop-
holdere. 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 – åbner 10.maj:  
 https://naturvidenskabsfestival.dk/viden- 
 skaben-paa-besoeg/book-oplaeg/

•  Fra Engineer the Future Book en   
 ekspert 
•  Concito – Klimaambassaden 
 https://concito.dk/klimaambassaden



Videnskabens dilemmaer
Naturvidenskab spiller en central rolle i det 
moderne samfund. Hvordan løser vi store 
problemer, som indebærer dilemmaer?

Store gennembrud
Vi står på skuldrene af giganter som Bohr, 
Darwin, Lehmann og Galileo. Hvilke store 
gennembrud, synes I, har haft betydning 
gennem tiden?

Ny viden
til at ændre måden, vi opfatter verden på 
– nogle gange som puslespilsbrik i en helt 
anden sammenhæng.

I forskernes fodspor
Naturvidenskab er for alle. Vær nysgerrig, 
prøv jer frem, eksperimenter og stil spørg-
smål. Hvilken metode passer bedst til det,  
I vil undersøge?

Tilmeld jer festivallen og se de 
andres aktiviteter:
til at ændre måden, vi opfatter verden på 
https://naturvidenskabsfestival.dk/hold-festi-
val/festivaloversigt/

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

De 4 temaer
https://naturvidenskabsfestival.dk/undervisning/tema/
Tilmeld jer festivallen og se de andres aktiviteter:



MASSEEKSPERIMENTET 
ER GÅET SOLO
https://masseeksperiment.dk/ Masseeksperimentet 
er ikke mere en del af Naturvidenskabsfestival uge 39, 
men afvikles stadig særskilt i uge 44 – 46

http://www.houseofscience.dk


