
 

Mennesker og bæredygtighed 
Mødet mellem menneskers sundhed og bæredygtige løsninger. 

 

Fagområder: Omsorg, sundhed og pædagogik 

 

Målgruppe: SOSU H lægger vægt på, at eleven har praksisfagligt talent ud fra 

nedenstående talenter og kendetegn:  

- Eleven går undersøgende til opgaven og formår at afprøve samt handle på 

den ny tilegnede viden. 

- Eleven interesserer sig for science/naturfag og er god til at skifte perspektiv 

mellem del og helhed i forhold at designe, skabe og bygge, og kan i denne 

proces anvende teori i praksis. 

- Eleven interesserer sig for at tænke løsningsorienteret i forhold til 

virkelighedsnære problemstillinger om menneskets sundhed.  

 

Indhold: SOSU H glæder sig til at byde dit talent velkommen. Med 

udgangspunkt i virkelighedsnære udfordringer skal du arbejde med 

bæredygtighed og menneskers sundhed. Dit talent for science-fagene vil blive 

udfordret med virkelighedsnære problemstillinger. Det betyder, at du skal 

bruge dine naturfaglige talenter til at løse problemstillinger. Ved at arbejde 

med disse problemstillinger om menneskers behov, bliver du dygtigere til at 

bruge dine talenter til at skabe ideer, som kan bruges i virkeligheden og giver 

værdi, i forhold menneskers sundhed. Du lærer om og arbejder med 

kommunikation, omsorg, psykologi og pædagogik f.eks. i forhold til at motivere 

andre og igangsætte aktiviteter, som styrker menneskers sundhed i alle aldre. 

 

Eksempel på udfordring: Hvordan kan menneskers sanser stimuleres på en 

bæredygtig måde? Eksempler på aktiviteter: 

- Du lærer om, hvordan man kan stimulere menneskers sanser. 

- Vi besøger forskellige institutioner, hvor menneskers sundhed er i fokus. 

- Vi afprøver teknologiske løsninger i Videnscenter for Velfærdsteknologi. 

- I gruppen arbejder I procesorienteret, hvor du undersøger, finder på ideer og 

afprøver – måske i virkeligheden og justerer jeres idé og produkt. 

  

Læringsmål: Undersøge en afgrænset sundhedsfaglig og virkelighedsnær 

problemstilling med naturfagligt indhold. Indsamle og vurdere data fra egne 

undersøgelser i naturfag og menneskers sundhed. 

 

Max antal deltagere:  16 elever 

 

Klassetrin: 7. klasse (skoleåret 22/23) 

 

Hvornår: Torsdag i uge 36 og alle fredage i uge 36-40 og torsdag i uge 41. Alle 

dage Kl. 9:00-14:00. 

 

Hvor: SOSU H Skelbækgade 1, 1717 København V 

 

Tilmelding: Først til mølle, dog senest 13. august 2022.  

Tilmeldingslink: (https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=PWV9HUGWJK15) 

 

Til forældre: Forældrene inviteres den sidste dag fra kl. 16-17, hvor eleverne vil præsentere deres 

produkt og faglige progression. 

 

Kontakt: Dina Janshøj Sørensens og Sara Czerny, Tel.nr. 7226 6593, Mail: brobygning@sosuh.dk 

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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