
UNGSCIENCE:
INFOMØDE

Der er kaffe i automaterne på 

gangen og brød i kantinen.

Navn: Odin

Kode: odinhavnepark



VELKOMMEN TIL INFOMØDE

Dagens program

• Præsentation af UngScience v/ USF - i lokale 7

• Præsentation af Escaperoom v/ Skanderborg Ungdomsskole - i lokale 7

• Præsentation af Bæredygtighed v/ UngOdense- i lokale 7

• Pause

• Hands-on workshop 1 v/ Skanderborg (lokale 7) og UngOdense (lokale 9)

• Frokost

• Hands-on workshop 2 v/UngOdense (lokale 9) og Skanderborg (lokale 7)

• Fælles afrunding v/USF - i lokale 7



PROGRAMLEDER

• Programleder: Jimmi Mørup Nielsen

• Mail: jmn@ungdomsskoleforeningen.dk

mailto:jmn@ungdomsskoleforeningen.dk


BAGGRUND, FORMÅL OG ORGANISERINGEN

• Baggrund og formål

• Organisering



• Rammer

- Som caseskole under UngOdense skal man afvikle 2 forløb, samt en idéfestival

- Som caseskole under Skanderborg skal man afvikle forløbet over 2 hold

- Det er et boost til science i sin ungdomsskole

• Økonomi

- Rammebevilling på op til 150.000kr pr caseskole

- Økonomien kan dække kursus og mødeaktivitet udover de 150.000kr

RAMMER OG ØKONOMI



KRAV OG FORVENTNINGER

Caseskolerne:

• Implementerer scienceforløbene efter deltagelse i opstartsworkshop 

• Rekrutterer og fastholder deltagere til scienceforløbene

• Afprøver scienceforløb

• Sikrer viden- og erfaringsdeling på netværksmøder

• Deltager i netværksmøder, supportmøder og Sciencedage

• Indgår i et videns- og kapacitetscenter for science efter projektperioden

• Evaluering og dokumentation – også efter forløb

• Har lærere med på opstartsworkshop 

• Samarbejdsaftale med USF



• Tidsplan



UNGSCIENCE OG SKANDERBORG

• Link: 

https://docs.google.com/presentation/d/15_6gWFKBO1M-

TeTv9lzJ9H_966xrX6iZh9FIQYqoBLg/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/presentation/d/15_6gWFKBO1M-TeTv9lzJ9H_966xrX6iZh9FIQYqoBLg/edit?usp=sharing


UNGSCIENCE OG UNGODENSE



UngScience og Bæredygtighed



Tilgang og samarbejde

• Erfaringer fra Læring for 
Fremtiden

• Unges motivation, interesser, 
hands on og arbejde med 
virkelige udfordringer

• Samarbejder og kompetencer fra 
virksomheder og organisationer 
mm.

• Idéfestival hvor de unge kan vise 
deres opfindelser frem



Designtænkning



”Klimatøserne”

• Opfind et smart minidrivhus 

• Kosmetik uden kemi 

• Grønne designs og life-hacks

• Genbrug på en cool måde



”Naturkraft”

• Grøn opladning og powerbank af 
genbrugsmaterialer

• Smart tøj og where-ables

• Kan vi gemme energi på nye 
måder?

• Eksperimenter med solceller og 
batteri



”Natur-agenterne”

• Lav dit eget smarte minidrivhus

• Byg natur-gadgets

• Lav spændende forsøg med 
naturen i dit lokalområde som 
udgangspunkt

• Vi opfinder løsninger der 
hjælper dyrene i dit 
lokalområde



Økonomi – overslag (ved 2 forløb)

• Forløb = 60 timer

• Materialer: 25.000 pr. 
forløb

• Udflugter, idéfestival 
samt ekstra 
undervisningstimer: 
12.500 pr. forløb

Løn Materialer Ekstra

Pr. forløb (ved 2 forløb)

Løn

25.000

Materialer

25.000

Ekstra

12.500



Vi glæder os til at fortælle jer 
mere om vores tanker om 

UngScience og Bæredygtighed om 
lidt



PAUSE – KL 10:45 TIL 11:00

• Efter pausen går den ene halvdel til Skanderborg (her i lokale 7) og den anden halvdel til 

UngOdense (i lokale 9, rundt om hjørnet).

11.00 – 11.40 Hands-on workshop 1 v/ Skanderborg (lokale 7) og UngOdense (lokale 9)

11.40 – 12.10 Frokost (kantinen)

12.10 – 12.50 Hands-on workshop 2 v/UngOdense (lokale 9) og Skanderborg (lokale 7)

12.50 – 13.00 Ansøgning og fælles afrunding v/USF (lokale 7)



WORKSHOP 1 - KL 11:00 TIL 11:40

Hands-on workshop 1: 

v/ Skanderborg (lokale 7) og UngOdense (lokale 9)



FROKOST - KL 11:40 TIL 12:10

• Frokosten bliver serveret i kantinen. 

• Vær opmærksom på tiden, da vi har et tæt program.

• Efter frokosten går man til den sidste halvdel af workshoppen:

Den ene halvdel til Skanderborg (i lokale 7) og den anden halvdel til UngOdense (i lokale 9, 

rundt om hjørnet).



WORKSHOP 2 – KL 12:10 TIL 12:50

Hands-on workshop 2:

v/UngOdense (lokale 9) og Skanderborg (lokale 7)



ANSØGNINGEN

Ansøgningen bør være kortfattet og motiveret

Det er en fordel, at søge begge forløb

Ansøgningsformularen kommer på hjemmesiden den 21. januar

Ansøgningsfristen er den 28. januar, hvor man kan forvente svar den 6. februar

Både Jimmi og modelskolerne står til rådighed, hvor i endelig skal kontakte os.



TAK FOR I DAG

• Jimmi    mail: jmn@ungdomsskoleforeningen.dk 65 47 21 99

• Skanderborg Ungdomsskole - Lars   mail: Lars.beck.johannsen@skanderborg.dk

• UngOdense - Mikkel   mail: musch@odense.dk

mailto:jmn@ungdomsskoleforeningen.dk
mailto:Lars.beck.johannsen@skanderborg.dk
mailto:musch@odense.dk

