
 

Byg dig bæredygtig  
Byg dig til mindre Co2 udledning og mere biodiversitet og skab selv 

løsninger, der bidrager til et bedre klima 

 
Fagområder: Håndværk og Design, matematik og naturfag 

 

Målgruppe: Elever med lyst og motivation for de praktiske fag, som er 

motiveret for at gøre en forskel for miljøet og som gerne vil udfordres i 

forhold til deres evner. Eleverne kendetegnes ved at være kreative og 

gode til at bruge deres hænder (eller er motiverede for det), er 

interesseret i miljøspørgsmål og ønsker at skabe lokale forandringer. 

 

Indhold: Gennem forløbet arbejder eleverne med bæredygtigt design i 

genbrugsmaterialer og udvikler prototyper, som ender ud som endeligt 

produkt. Det kan fx være bytteskabe, fuglehuse, blomsterbede mm., som 

bringes tilbage til skolen eller hjemmet. Samtidig med at eleverne 

arbejder med skabelsen af produkterne, bliver de teoretisk klædt på til at 

forstå klimaforandringerne, og hvordan de med deres produkter kan 

være med til at handle på klimaudfordringerne.   

Ide-, design- og byggeproces følges op ad øvelser og arbejde omkring 

bæredygtighed og biodiversitet. 

 

Gennem praksis lærer eleverne at skabe lokale og konkrete løsninger på 

nogle af de helt store globale problemstillinger. 

 

Forløbet vil bestå af 70 % praktisk arbejde og 30 % teoretisk arbejde. 

 

Max antal deltagere:  15 elever 

 

Klassetrin: 7. og 8. klasse (skoleåret 22/23) 

 

Hvornår:  7 dage fra 9.00 – 13.30 (eksklusive transport) på følgende 

datoer: 26/8/22, 2/9/22, 9/9/22, 16/9/22, 23/9/22, 30/9/22, 7/10/22 

 

Hvor: Sydhavn Genbrugscenter, Bådehavnsgade 50, 2450 København SV 

 

Tilmelding: Først til mølle, dog senest 1. juni 2022 

Tilmeldingslink: https://www.survey-

xact.dk/LinkCollector?key=PWV9HUGWJK15 

 

Til forældre: Eleverne får produkterne med hjem og kan formidle til 

deres forældre om processen. 

 

Kontakt: Mette Algren Mikkelsen 

Afdelingen for Bæredygtig Udvikling (ABU), Børne- og 

Ungdomsforvaltningen 

Bz9m@kk.dk, tlf.: 2446 2429 

 

Om talentforløb 

 

Målet med forløbene er at 

udvikle talent gennem forløb 

med praksisfaglighed og 

virkelighedsnære 

udfordringer, der kan bidrage 

til refleksion over 

uddannelsesvalg. 

 

Skolen udvælger de elever, de 

vurderer, har talent indenfor 

fagområdet. Max 5 elever pr. 

skole. Lærer kan finde denne 

beskrivelse som separat fil på 

www.bedstsammen.kk.dk/skol

e/talent (til fx. vedhæftning). 

Elev og forælder skal godkende 

elevens deltagelse på 

talentforløbet, før lærer 

tilmelder eleven. Vær dog 

opmærksom på om forløbet 

har særlig udvælgelses-

procedure som udbyder står 

for. 

 

Eleverne står selv for 

transport. Skole og forældre 

skal overveje i hvilken grad 

eleverne har brug for følgeskab 

af lærer, forælder eller andre 

elever, fx den første dag, - og 

arrangere dette. 

 

De oplysninger om eleven der 

er givet ved tilmelding (fx 

email, klasse o.lign) videregives 

til leverandøren af 

talentforløbet og bruges kun 

ifm. forløbet  og slettes 

derefter.  
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