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SÅDAN FOREGÅR KONKURRENCEDAGEN 
 

Mødetid 
 
Det er en god ide at komme en halv time før konkurrencen starter kl. 9.30. Det giver os mulighed 
for at tage godt imod jer og afklare eventuelle spørgsmål til dagen. Det er også her, at I bliver 
informeret om, hvilken opgave I skal være dommer på. 
 

 

Holdborde 
 
Hver klasse får ved ankomst et holdbord, hvor de har base. Her kan dine elever lægge deres 
tasker og jakker.   
 
 

Program  
 

PROGRAM FOR DAGEN 

 
09.00 – 09.20 

 
Ankomst og opstilling 
 

 
09.30 – 09.40  

 
Velkomst 
 

 
09.40 – 10.40 

 
Præsentationer af opgave 1 og små, praktiske og teoretiske opgaver 
 

 
10.40 – 10.55 

 
Stafet 
 

 
10.55 – 12.25  

 
Test af opgave 2 og små, praktiske og teoretiske opgaver 
 

 
12.25 – 13.00 

 
Oprydning og afslutning. Præmie til vinderen af hele Naturfagsmaraton og 
vindere af de enkelte opgaver. 
 
Tak for i dag 
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To runder 
 

Dagen er inddelt i to runder med henholdsvis opgave 1 og 2. Det vil sige, at alle klassens hold er i 
gang hele dagen. Ved hver rundes start finder gruppen hen til stedet i hallen, hvor opgaven bliver 
afviklet. Når holdet har fået præsenteret deres løsning, vil der være små opgaver, som gruppen 
skal løse. Det kan både være praktiske og teoretiske opgaver, som relaterer sig til emnet, de har 
arbejdet med i gruppen. 
 

 

Sådan ser det ud i hallen 
 

 
 
 

 
 
 

BORDOPSTILLING TIL NATURFAGSMARATON 2023

Base

The Ocean Race mod plast

31 borde

15 stole

1, 2, 3 – LØFT  

med BMS

Hold på varmen

Red din slange

Voldsomt vejr

Livet i Ormstrup Sø
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Stafetter 
 

De to runder bliver afbrudt af en stafet, som hele klassen skal deltage i. To og to skal eleverne på 
skift løbe ind i midten af hallen, hvor der ligger spørgsmål, der skal besvares. Der er 24 spørgsmål. 
Stafetten handler om de seks opgaver i årets Naturfagsmaraton. Tal gerne med klassen om, 
hvordan I vil organisere rækkefølgen af de par, som skal løbe sammen, så fortæller vi mere om 
stafetterne på konkurrencedagen.  
 

Spisepause 
 
Bemærk, at der ikke er indlagt pauser. Det forventes, at eleverne selv finder tid til at spise. I nogle 
haller vil der være mulighed for at købe mad. Tjek selv, om det er tilfældet i den hal, I skal til 
konkurrencedag i. 
 

Lærerne er dommere 
 
Alle lærerne skal være dommere og hjælpe med at notere resultater fra eleverne på 
konkurrencedagen. Hvis du gerne vil fritages, er du velkommen til selv at invitere forældre, 
bedsteforældre, udskolingselever eller kollegaer med til at overtage din dommerpost.  
 
I dette link vil de kunne orientere sig i opgaverne og læse lidt om dommerrollen:  
https://www.nvhus.dk/undervisning/naturfagsmaraton/om-naturfagsmaraton/dommer/  
 
Har du som lærer tilmeldt flere klasser under dit navn, skal du være opmærksom på, at det er din 
opgave at sørge for, at der er mindst én voksen med pr. tilmeldt hold. Der er som udgangspunkt 
tildelt en enkelt dommerpost pr. tilmeldt klasse. Vi hjælper selvfølgelig også på dagen.  
 
Når du skal være dommer, indgår du i et 'dommerteam' sammen med nogle af de andre lærere fra 
de andre skoler. Det dommerteam, du er en del af, har fået tildelt en opgave, hvortil det er jeres 
fælles opgave at bedømme elevernes præstationer i begge opgaver i løbet af dagen. I bestemmer 
selv internt i teamet, hvem der gør hvad, og hvornår I hver især holder en pause. Har I mere end 
én lærer med pr. klasse, er de ekstra lærere selvfølgelig mere end velkomne til at hjælpe med at 
være dommere ved de forskellige opgaver.   
 
I nogle kommuner vil naturfagskoordinatoren have sørget for, at der er eksterne dommere på 
konkurrencedagen, så I ikke skal bedømme opgaverne på konkurrencedagen. Kontakt evt. jeres 
kommunale naturfagskoordinator for information om dette. 
 

Vi glæder os til at se jer 
 
Har I nogle spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte os på naturfagsmaraton@nvhus.dk eller 
på tlf. 21 49 73 33.  
 
Med venlig hilsen  
 
Team Naturfagsmaraton 
Naturvidenskabernes Hus 
 

https://www.nvhus.dk/undervisning/naturfagsmaraton/om-naturfagsmaraton/dommer/
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