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VI SES DERUDE!

Håbet er lysegrønt - lad os (snart) 
mødes til noget STEM!

HIGHLIGHTS
FRA STEM

INSPIRATION TIL 
ÅRSPLANLÆGNINGEN

NYE KOMPETENCER

GAVE: PRINT SELV 
OVERBLIK OVER 
VÆRKSTEDER

Foråret nærer håbet og det ser lovende ud for 
årsplanlægningen for 21/22. Vi glæder os til, at vores 
planlagte aktiviteter rent faktisk afvikles i virke-
ligheden. Det er trods alt sjovere, når vi er sammen.

Efter en lang periode med hjemsendelse og strenge 
restriktioner på skolerne, trænger vi måske til at komme 
lidt ud? Derfor har vi i denne udgave af STEMkbh 
nyhedsbrevet sat fokus på de mange vilde eksterne 
værksteder, der findes rundtom i byen. 

Faktisk bringer vi i dette nummer en lille gave: et print-
selv kort over byens eksterne værksteder. Du finder det 
på sidste side. Og hvis du vil have et ‘rigtigt’ fold-ud kort 
til lærerværelset, kan du skrive til os. Så sender vi det 
gerne.

Udover eksterne tilbud har vi forsøgt at samle lidt in-
spiration til mere STEM i årsplanen. Der findes mange 
sjove tilbud derude og vi har samlet en brøkdel af dem.

Vi glæder os til at se jer derude i den virkelige verden, 
hvor de fede STEM-oplevelser ligger gemt i jorden, i 
det intelligente hjem, i de mange bæredygtighedsud-
fordringer og geometriske figurer.

Forårshilsner på vegne af STEM-teamet
Mathilde Skjøth
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VI SES DERUDE!

I københavn er vi så heldige at have en 
masse spændende eksterne værksteder, 
der arbejder med STEM. Vi highlighter 
her et lille udsnit af de mange muligheder.

Værkstedshallerne i Valby
I Valby ligger Værkstedshallerne sammen 
med boldbaner, Valby Hallen og et 
Vandkulturhus. Værkstedets lokaler er  
gamle omklædningsrum - nu istandsat og 
omdannet til et stort værksted med hele 
5 forskellige zoner! Værkstedshallerne 
huser BUFX og Fablab Copenhagen og 
byder på masser af science, technology 
og engineering-forløb.

Hvad med at lade eleverne bygge, lodde 
og kode deres eget mini Smart Home?
Eller arbejde med design og laserskæring 
i Håndværk & Design? Eller for de små: 
kode deres eget eventyr med robotten 
Dash.

Book forløb eller læs mere via BUFX.dk

Energi & Vand i Valby
På Roskildevej med udsigt over Damhussøen ligger 
Science-centeret Energi & Vand. Her huses både 
vindmøller, kæmpetoiletter og masser af vand, 
der altsammen er med til at lave et showroom 
omkring Den Bæredygtige By. 

Herudover finder du masser af 
undervisningsforløb, f.eks. kan eleverne designe 
deres egne forsyningsløsninger og lave dem 
i mini-skala vha 3D print og laserskærer eller 
arbejde med sundhed, livsstil og bæredygtighed 
i Forsyningsværkstedet.

Book forløb eller læs mere på E&V’s hjemmeside.

    - Fortsættes næste side

I Værkstedshallerne arbejder elever med alt fra 3D 
print og laserskæring til kodning og lodning af elek-
triske kredsløb.

Hos Energi & Vand kan du arbejde med science, technology 
og engineering med fokus på forsyningsteknologi og bæredyg-
tighed.

Oplev showroomet, hvor eleverne interaktivt kan opleve 
HOFORs forsyningsløsninger og få mere viden om bl.a. Køben-
havns klimaplan.

BESØG DE MANGE VÆRKSTEDER
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Mobile værksteder til at have på skolen
Har I et længere projekt på skolen, hvor I mangler 
udstyr eller teknologi, kan I booke de mobile 
værksteder Mobil BUFX.

De mobile værksteder er ladcykler fyldt med 
materialer, værktøj og digital teknologi.
Cyklerne leveres til jer på skolen og alt det kræver 
er et sted, hvor de kan låses inde. Det mobile 
værksted kan bestilles med eller uden konsulent og 
undervisningsforløb, men vil altid blive leveret med 
en hurtig indflyvning til indholdet.

Book det mobile værksted eller læs mere 
via BUFX.dk

De mobile værksteder findes i to versioner: til Håndværk & Design 
med værktøj, materialer og metoder til faget og i en digital version, 
hvor indholdet er digitale teknologier, såsom 3D printer, Makey-
Makey og micro:bits.

Eksempel på indhold
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HIGHLIGHTS FRA STEM’ENS VERDEN

NYE VIDENSPAKKER FRA EMU: DET ER 
BLEVET LETTERE AT FINDE OG BRUGE 
FORSKNING I EGEN PRAKSIS!
Vi har tygget os igennem Viden om-udgivelsen ‘Kom-
petenceorienteret naturfagsundervisning’. Gennem 
speeddrawing-video, vidensnotat og eksempel på 
fællesfagligt forløb blev vi klogere på, hvordan man 
kan tilrettelægge spændende og problembaseret 
naturfagsundervisning.

Viden om-udgivelserne på EMU har til formål at give 
overblik over viden og forskning inden for bestem-
te temaer eller pædagogiske problemstillinger. Men 
det bliver serveret på en måde, der er henvendt til 
praktikere og kan derfor bruges ‘i virkeligheden’.

Udgivelsen om Kompetenceorienteret naturfagsun-
dervisning afdækker tre særlige kendetegn ved den 
virkningsfulde kompetenceorienterede naturf-
agsundervisning. Det handler om, at:
1. Autentiske problemstillinger gør undervisnin-

gen meningsfuld og relevant.
2. Problembaseret undervisning giver eleverne 

ejerskab
3. Elevstyret undervisning fremmer motivation og 

læring
Hvert punkt udfoldes  og understøttes af forskning 

på området.

Sammen med både udviklings- og 
planlægningsværktøjer, samt eksempel 
på forløb og lektionsplan giver Viden 
om-udgivelsen god inspiration 
og - måske - ny viden omkring 
naturfagsundervisningen.

Du finder Viden om-udgivelsen 
om Kompetenceorienteret 
naturfagsundervisning her.

God læse- og undervisningslyst!
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REMEMBER ME?

Der er mindre larm omkring projekt Ultra:bit, 
end der var i starten. Men projektet kører stadig 
og handler om at ruste børn til at udnytte deres 
nysgerrighed og kreativitet til at bygge frem-
tiden med teknologi og tage stilling til teknologi.

DR, astra* og Centre for Undervisningsmidler 
(CFU) samarbejder om  projekt Ultra:bit og til-
byder både inspiration til undervisningsforløb, 
netværk og kompetenceudvikling.
I København har vi også masser af tilbud med 
micro:bitten, ligesom vi har undervisningsmate-
rialer og videoforklaringer til eleverne.

Hvis du mangler inspiration til at bruge mi-
cro:bit kan du booke et forløb hos BUFX eller 
læse mere om projekt Ultra:bit her.

BYGGESKOLEN PÅ PAPIRØEN VIN-
DER ANERKENDELSESPRIS

2020 fik Byggeskolen på Papirøen 
tildelt Christianshavns Lokaludvalgs 
Anerkendelsespris for at udbrede 
kendskabet til byggeprocesser og 
håndværksfag med udgangspunkt i 
byplanlægningen på Christianshavn.

I Byggeskolen er et læringsmiljø for skoleklasser, hvor eleverne får indblik i de forskellige 
faser i det byggede miljø og alle fagområder på byggepladsen. I skoleåret 20/21 har 
seksogtyve 6. og 7. klasser deltaget i forløbet. Hele indsatsen er en del af Skole-Erhverv, 
hvor alle skoler i København skal indgå et virksomhedssamarbejde på ca. 25 lektioner. 
Målet er, at eleverne skal få større kendskab til STEM og deres uddannelses- og job-
muligheder..

Læs mere om forløbet her.

HIGHLIGHTS FRA STEM’ENS VERDEN
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STEM på Københavns Naturskole

Københavns Naturskole genfortolker klassiske 
aktiviteter og sætter fokus på STEM-element-
er.  Oplev f.eks. deres stenalder forløb - nu med 
tydelige Teknologi- og Engineering-elementer, 
eller prøv kræfter med ”Friluftsliv fra A til Z” hvor 
E og T er i centrum. Naturskolen tilbyder også 
fællesfaglige forløb, hvor især Science, Teknolo-
gi og Matematik kommer i spil, og kan desuden 
kontaktes som konsulenter til de elever, som skal 
arbejde med den fællesfaglige prøve i naturfag.

Læs mere og book forløber her.

OPFINDERKONKURRENCEN EDISON

Igen i år kan du være med, når Ungdomsskolen 
skyder dette års Projekt Edison igang.
Som sædvanligt er der et gennemarbejdet 
lærermateriale til rådighed og en lærercamp med 
masser af inspiration til årets projekt, ligesom du 
kan booke hjælp til både design proces og proto-
typing.
Årets tema er Klima - hvordan kan DU gøre en 
forskel.

Skriv til Dennis Shik for tilmelding og info her.

CODING CLASS UDVIDER PORTFOLIOEN

Nu kan du booke Skole Erhverv-forløbet Coding 
Class i hele tre varianter. Udover den klassiske 
udgave, hvor eleverne innoverer og skaber et 
digitalt produkt i kodesproget Scratch, kan du 
også booke forløbene 3DE og Maker. 
De nye forløb har samme gennemprøvede Cod-
ing Class-struktur, men i 3DE Class koder elev-
erne en 3D verden, der kan opleves i Virtual Re-
ality. I Maker Class skal eleverne skabe en fysisk 
løsning til virksomheden i stedet for en digital 
vha digitale fabrikationsteknologier, såsom 3D 
print, laserskæring og elektriske kredsløb.

Skriv til Jakob Damgaard for info her.

STEM-inspiration til din årsplanlægning
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MUSLINGER OG TANG – FREMTIDENS 
BÆREDYGTIGE FØDEVARER?!

Dette fællesfaglige STEM-forløb er til udsko-
lings-klasser, og indebærer flere på hinanden 
følgende besøg på Øresundsmiljøskolen. 
Blåmuslinger og tang findes i store mængder i 
det marine miljø lige uden for København. De 
har samtidig det til fælles, at de repræsenterer 
fødevarer, der sætter et af de laveste klimaaf-
tryk. Men hvad er perspektivet for at udnytte 
denne ressource og kan den erstatte eller sup-
plere en, som vi bruger i forvejen? 
Læs mere om forløbet og book det her.

SKAB EN BYTTESTATION PÅ JERES SKOLE

5.-8. årgang tilbydes at arbejde med Verdens-
mål 12, hvor de sammen lærer at designe, bygge 
og vedligeholde et “byttemøbel”, som øger hele 
skolens genbrug v. brug af STEM-kompetencer. 
Forløbet er et engineering forløb i Håndværk 
og Design, men det egner sig også godt som 
tværfagligt forløb, da det også rummer element-
er fra geografi, dansk og matematik.

Book forløbet her eller ring på tlf.: 51258664

STEM-inspiration til din årsplanlægning

ARBEJD MED STEM OG UDDANNELSE OG 
JOB

BUFX samarbejder med UU om bl.a. UPV og  
Uddannelse og Job.
Når klasser deltager i et BUFX forløb, får klas-
sens lærere en oplagt mulighed for at bruge 
besøget til at observere og vurdere elevernes 
sociale, personlige og praksisfaglige kompetenc-
er. BUFX arbejder direkte med kompetence-
målene i Uddannelse og Job og kompetencerne 
inden for den praksisfaglige vurdering af eleven.

Book forløbet og læs mere her.
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NYE KOMPETENCER

INSPIRATIONSEFTERMIDDAGE 
FOR H/D-LÆRERE I VALGFAGET
Inspiration til årsplanlægningen, 
prøve-oplægget, hvordan man tilrettelæg-
ger en design proces og hvad digitale fabri-
kationsteknologier kan tilbyde i Håndværk 
& Design.

Praktisk musisk kompetencecenter arrang-
erer i samarbejde med BUFX og Ungdoms-
skolen eftermiddage med inspiration til 
valgfaget.

Eftermiddagene er primært henvendt til 
lærere, der underviser på valgfaget. 

Datoer:
Tirsdag d. 24/8-21 fra 12.30-16.30
Indhold: De formelle krav til eleven, 
prøvevejledning (opbygning og indhold) 
efterfulgt af hand-on workshops: ‘Skriv et 
prøveoplæg’ og ‘Tilrettelæg en design pro-
ces.’

Mandag d. 30/8-21 fra 12.30-16.30
Indhold: Årsplanlægning, progression i un-
dervisningen. Efterfulgt af hands-on work-
shops: modelbygning i prøveoplægget og 
visuel dokumentation af design processen.

PRAKSISFAGLIGT FORLØB FOR NYE 
LÆRERE I HÅNDVÆRK & DESIGN

Forløbet indeholder fem 
inspirationseftermiddage og er skræddersyet 
til de tilmeldte læreres ønsker og behov. 

Der arbejdes med de mest centrale områder 
inden for faget. Temaerne for de fem 
eftermiddage er:

1. Fagets rammer
2. Faget i praksis
3. Designprocessen (samarbejde med BUFX)
4. Teknologi i H/D (samarbejde med BUFX)
5. Valgfaget og Prøven

Kontakt Lene Pors for mere information og 
tilmeld dig via Buf Akademi.
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Sådan booker du STEM-forløb

Det vrimler med spændende STEM-aktiviteter til ethvert klassetrin og fag. Book et STEM-
forløb og træn kompetencer som samarbejde, problemløsning, naturfaglig arbejdsmetode 
og teknologisk handlekraft.

På Åben Skole kan du både booke forløb sorteret efter faglighed og klassetrin.
Det er også på Åben Skole, du kan læse mere om STEM i Kbh og finde det samlede by-kort 
over STEM-lokationer og værksteder.

Klik her for at booke dit næste STEM-forløb.

Bykort over eksterne læringsmiljøer
På Åben Skole finder du et bykort over eksterne læringsmiljøer, hvor STEM fagligheden er 
i centrum. 
Værkstederne er gratis og byder på muligheder for at komme ud i naturen, for at 
programmere en robot, for at designe i Virtual Reality, for at sprætte en fisk op, for at blive 
digitalt dannet og meget meget mere!
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STEM
Science Technology Engineering Math

K
b

h

Lad os tales ved om STEM!
Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet ved at 

skrive til os.

Kontakt os på stem@kk.dk
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