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Verden er under forandring. Men 
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den til det bedre!
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Sommerferiens nyhedsflade har budt på adskillige 
overskrifter, der kalder på STEM-kompetencer. Være 
det ekstreme vejrforhold i Europa eller Datatilsynets 
nej til Chromebooks i Helsingør.

Sommeren har tydeligt vist, at vi har og får brug for nye 
kræfter med viden og virketrang til de mange udfordring-
er, der er på fremtidens buffet.

Heldigvis får den tværfaglige STEM-undervisning nye 
gode vilkår med en ny PLC-bekendtgørelse. Læs mere 
om det på side 2. 

Derudover dedikerer vi - vanen tro - denne sensommer-
udgave til alle de spændende STEM-events, der afvikles 
både i og udenfor København.

Vi håber at støde på dig derude i verden - og som altid 
hører vi gerne fra dig, hvis du har oplevelser, arrange-
menter eller spørgsmål til STEM.

Sensommerhilsner på vegne af STEM-teamet
Mathilde Skjøth
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STEM-undervisningen ligger lige til højre-
benet i ny bekendtgørelse for PLC
Der er kommet ny bekendtgørelse for de 
pædagogiske læringscentre (PLC). Med fare 
for, at vi læser den nye bekendtgørelse som 
Fanden læser Biblen, er vi altså positive - for 
der er gode takter for STEM-undervisningen i 
den nye lovtekst.

Hold fast - dette skriv bliver ikke en opremsning 
af paragraffer, men et overblik over, hvilke 
formuleringer, der giver nye muligheder for 
at implementere STEM-vejledning i PLC, 
hvor målstyret undervisning ikke længere er i 
centrum.

Først og fremmest skal PLC nu “udvikle 
arbejdsmetoder og skabe rammer for 
oplevelse,  fordybelse og virkelyst jf. 
folkeskolens formål”. Vi bider os særligt 
fast i denne formulering, fordi STEM-
undervisningen netop udmærker sig ved 
sin virkelighedsnære undervisning, der 
forskningsmæssigt har vist sig at motivere 
elever til ejerskab og fordybelse - man taler 
sågar om læringsglemsel.

Samtidig bliver det i den nye bekendtgørelse tydeliggjort, at PLC udgøres af alle vejledere 
og ressourcepersoner og at man skal understøtte alle fagblokke - også de tværgående te-
maer som ‘innovation og entreprenørskab’ og ‘IT og medier’. Det er gode nyheder for den 
tværfaglige STEM-undervisning.

Slutteligt bider vi mærke i, at samarbejdet med ledelsen og den strategiske understøttelse 
af skolens organisatoriske arbejde med pædagogisk praksis, undervisningskvalitet og under-
visningsmiljø skrives tydeligere frem. Det må være en opfordring til at hive fat i jeres ledere, 
PLC-vejledere mv. for en snak om, hvordan STEM-undervisningen kan bidrage til jeres skoles 
udvikling.

Regitze Flannov, formand for uddannelsesudvalget i Danmarks lærerforening, udtaler til fag-
bladet Folkeskolen: “Det her (den nye bekendtgørelse, red.) lægger op til, at det pædagogiske 
læringscenter bliver det kraftcenter i skolen, som kan inspirere og udvikle den pædagogiske 
og didaktiske praksis og samtidig have fokus på at indsamle gode undervisningsmidler”. 

Lad STEM blive en naturlig del af det kraftcenter!
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KØBENHAVNER EVENTS

Årets opfinderkonkurrence med temaet: Vores by i fremtiden
Fredag d. 4. november afholdes vanen tro opfinderkonkurrencen Edison for 6. og 7. klasse. Op 
til finaledagen arbejdes der med opfinderi og prototyper i klasserne. Årets tema er som lavet 
til København, nemlig: Vores by i fremtiden. Der er nok at tage fat på.

Københavns Ungdomsskole udbyder i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab opfind-
erkonkurrencen Edison. Årets lærermateriale kan findes på hjemmesiden.

I år er der øvrig inspiration og hjælp at hente, f.eks.:

• Skin igennem med jeres pitch med Fonden for Entreprenørskab d. 11/10 kl. 08.30-10.00. 
(online). Læs mere og tilmeld jer her.

• Stream-event d. 26/10 fra 12-13: Hør Københavns Stadsarkitekt Camilla Van Deurs fortælle 
om Københavns fremtid.

• Book BUFX til idetræning og prototyping med teknologier. Kontakt BUFX her.

Læs mere om årets Edison her og tilmeld dig ved at skrive til Malte her.

EDISON 2022
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Danish Entrepreneurship Festival
Årets store fejring af opfinderi og entreprenørskab 
afholdes som noget nyt også i København!

Mød Danish Entrepreneurship Festival, når 
de d. 15. november 2022 holder festival i 
Øksnehallen.  Festivalen er uddannelsernes  
entreprenørskabsuge, og danner en helt ny 
ramme for skoler og uddannelsers arbejde med

Mere om fremtidens by: Oplev den 
nyeste forsyningsteknologi hos ENERGI 
& VAND

Kom helt tæt på hvilke teknologiske løsninger der 
anvendes, når man skal styre skybrudsregn i byen, 
eller når man skal forsyne en by med vedvarende 
energikilder. Eleverne arbejder med interaktive 
modeller i helt unikke forsyningsværksteder, 
og får hands-on erfaring med f.eks. hvordan 
klimatilpasningsteknologi eller biomasse-
kraftvarmeværket fungerer.

På ENERGI & VANDs STEM-undervisningsforløb er det særligt science og teknologi der er i 
fokus, og vi arbejder bevidst med de rigtige science-faglige begreber indenfor miljø- og naturfag. 
Hos indskolingen sker det via leg og læring, på mellemtrinnet arbejdes med det konkrete og 
grundforståelser i forhold til energi- og vandforsyningsteknologier, og i udskolingen kobles 
science og teknologi med det abstrakte og identitetsskabende for eleverne. 

Læs mere og tilmeld din klasse til forløb her.

entreprenørskab. Dagen indeholder både oplæg og talks, interviews med iværksættere og 
erhvervsliv, workshops og så naturligvis de konkurrencer, hvor bl.a. finalisterne fra den lokale 
Edison-konkurrence dyster mod resten af Sjælland.

Festivalen arrangeres af Fonden for Entreprenørskab og du kan læse mere her.
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DM i fagene 2022
Har I også elever, der af og til spørger ”Jamen, hvad skal vi bruge det her fag til?”

DM i Fagene kan være med til at give svaret! DM i Fagene er, som navnet siger, 
danmarksmesterskaber i skolens fag. Men det er meget mere end en konkurrence. Det er 
virkelighedsnære opgaver lavet i samarbejde med virksomheder og organisationer og med 
afsæt i Fælles Mål.
 
Konkurrencen kører fra den 29. august – 2. december. Man kan tage forløbet når som helst 
frem til slutdatoen.
Klassen deltager via online platformen www.dmifagene.dk (DM i Fagene - Den største 
konkurrence i skolens fag), når det passer ind i klassens skema. Forløbene varer 1½ time og 
kan også bruges som vikarmateriale.
 
Da Københavns kommune er ambassadørkommune for DM i Fagene, er det muligt for 
skolerne at få hjælp til elevernes deltagelse. I uge 37 og 38 kommer DM i Fagene derfor gerne 
ud og sætter udskolingseleverne godt i gang. Skriv til kak@skoleelever.dk hvis I ønsker at samle 
udskolingen og afvikle elevernes deltagelse i DM i Fagene samlet på fx en formiddag.
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Åbent hus hos ENERGI & VAND
Søndag d. 4. september mellem 11-16 er hele 
familien inviteret ind hos ENERGI & VAND

Sammen kan I opleve teknologierne fra 
energiens og vandets verden! Her kan I 
kravle igennem toilettet og kravle gennem 
kloakken, bage pandekager på solparabol, 
klappe krebs, sejle på Damhussøen, 
bygge vindmøller, opleve vandfaldet, fiske 
haletudser og smådyr, tænde for skybruddet 
og redde byen fra oversvømmelse, og meget 
mere!

Teknologiforståelse som fag og 
faglighed
Bliv klædt på til at arbejde med teknologi og 
innovation i din undervisning.

Over fem workshops vil du stifte bekendtskab 
med hver af faget Teknologiforståelses 
4 kompetenceområder og arbejde 
med tilhørende didaktik, teknologier og 
materialer, samt skitsere forløb til brug i din 
undervisning.
Mellem workshops vil deltagerne afprøve 
forløb og materialer med elever i praksis og

’høste’ erfaringerne herfra. Erfaringerne vil derefter blive samlet op på den følgende 
workshopdag.
Når vi bruger teknologier, vil vi primært tage udgangspunkt i teknologier, som allerede er til 
stede på skolerne eller almindeligvis er billige at anskaffe.

Læs mere om kursusgangene og tilmeld dig her.

Det vil også være muligt at møde vores vandhelt og vandskurk og besøge det nye Showroom 
for den bæredygtige by.

Adresse: ENERGI & VAND, Roskildevej 213, 2500 Valby, tlf: 36303606.

ÅBENT HUS

August 2022

Nyt fra STEMkbh Side 6

https://online3.safetynet.dk/KoebenhavnsKommune/FrontPlanner/EnrollmentDescription.aspx?t=doeetUk%2BeL9YKPYrH7hvYgBEf3axnPWOYul4Po%2BSt0AfObQKUVuY53T1J7A6pIJ%2FO%2Fyr0MBAqd7VuKidBFtoqNStYMk2Kh8g1AIulVBiSAFaFlB%2B6LaaL873RKimtjBw7WiPyxIxVqb0TtJiKw5s8UUF34U6g%2BzCT%2BqooCqSHo4%3D&cKey=KB&pKey=paedagogik&epid=0


Verdenstimen 2022 sætter fokus på FN’s 
verdensmål og faglige STEM forløb

Verdenstimen 2022 bliver fejret ved et stort 
arrangement i Festsalen på Københavns 
Rådhus den 23. november 2022!
Som optakt til arrangementet har du nu 
mulighed for at tilmelde din klasse til et eller 
flere af de 21 forskellige læringsforløb, hvor vi 
tager udgangspunkt i S-et i STEM. Mange af 
forløbene indeholder også eller kan tilrettes 
til at fokusere på både Teknologi, Engineering 
og Matematik. 
Læs mere og book på www.groen.kk.dk eller 
aabenskole.kk.dk 

Husk at melde dig til intromødet til årets 
Naturfagsmaraton den 24. november
Har du endnu ikke fået meldt dig til lærerkurset 
i årets Naturfagsmaraton, kan du nå det endnu. 

Lærerkurset finder sted torsdag den 24. 
november fra 13:00-16:00. Adressen er 
Nyropsgade 3, 1600 København V. 

Du kan melde dig til her:  https://nvhus.
nemtilmeld.dk/1220/

Naturfagsmaraton et kreativt og innovativt 
undervisningsforløb for elever i 5. og 6. 
klasse med spændende opgaver og en sjov 
konkurrencedag sammen med elever fra 
andre københavnske folkeskoler.  
Konkurrencedagene finder sted den 10.-
11. maj 2023. Læs mere om opgaverne, 
konkurrencedagene, samarbejdet og 
tilmelding på: https://nvhus.nemtilmeld.
dk/1204/ og www.groen.kk.dk
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BIG BANG - Naturfag for fremtiden
Kan man ikke få naturfag nok, afholdes den årlige Big Bang konference d. 22-23 marts 2023. 
Konferencen er Danmarks største naturfagskonference og er for alle der underviser, formid-
ler eller forsker inden for det naturvidenskabelige felt.

På de to konference- og messedage mødes 1500 deltagere til oplæg, workshops, messestemning 
og konkrete ideer til den naturvidenskabelige undervisning.

Læs mere her.

Big Bang samler alt fra folkeskolelærere til forskere inden for naturvidenskab til en todages fejring.

EVENTS UDEN FOR VALBY BAKKE

Girls’ Day in Science 5. oktober 2022
Diversitet er vigtigt - også på de naturvidenskabelige studier 
og arbejdspladser. Problemet er bare, at der er langt flere 
drenge end piger, der søger den naturvidenskabelige vej. Det 
sætter Girls’ Day i Science fokus på.

Girls’ Day in Science er en årlig kampagnedag, der sætter 
fokus på piger i naturvidenskab, teknologi, IT og håndværk. 
Virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner, 
biblioteker og museer inviterer piger i 4. - 10. klasse og gym-
nasiet indenfor. Her oplever pigerne, hvordan de kan gøre en 
forskel med naturvidenskab og teknologi.
Læs mere og tilmeld dig her.
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Landsdækkende konkurrence om cybersikkerhed fra STIL
Vi kender cybersikkerhed i mange former - senest blev det højaktuelt, da en russisk 
hackergruppe lækkede en privatoptagelse af Finlands statsminister. Men også i vores 
egne små liv, er cybersikkerhed vigtigt.

Cybersikkerhed kan dække over alt fra sikre passwords til, hvordan du håndterer trusler 
på nettet. Når det i oktober er europæisk cybersikkerhedsmåned, sættes der fokus på 
IT-sikkerhed i bred forstand gennem konkurrencen Cybermissionen. Konkurrencen hen-
vender sig til mellemtrin og udskoling og undervisningsmaterialet lægger op til, at elev-
erne på en kreativ og lærerig måde får viden om aktuelle IT-sikkerhedsudfordringer som 
f.eks. passwordhåndtering, grooming, digitale fodspor og andre digitale faldgrupper.

Læs mere om cybermissionen her.
BUFX tilbyder hjælp til digital dannelse hele året rundt. Læs mere her.

Lær om digital sikkerhed

Mandag i uge 39 skydes den nationale 
Naturvidenskabsfestival i gang. 
Ambitionen er, at vise alle børn og unge, 
at science har noget med deres liv at gøre.

Alle kan være med, når skoler, 
ungdomsuddannelser, museer, 
biblioteker, naturskoler og virksomheder  
dedikerer alt fra et par timer til en hel uge 
til science.

Uge 39 fejrer hele Danmark Naturvidenskabsfestival. Skoler, 
ungdomsuddannelser, virksomheder, museer, naturskoler m. fl. 
deltager.

Naturvidenskabsfestival i uge 39
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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 kommunale 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
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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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Event kalender
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Edison Lokalfinale
Innovationskonkurrence for 6. klasse - i år 
med temaet: Klima - hvordan kan du gøre 
en forskel?. 

Danish Entrepreneurship Award
Fejring af opfinderi og entreprenørskab for 
alle skoler og uddannelser i Danmark.

Cybermissionen
National konkurrence om cybersikker-
hed for mellemtrin og udskoling.

Fede STEM-forløb i STEMKbh
Du kan altid booke STEM-forløb via 

Åben Skole-portalen. Søg på STEM.

Girls Day in Science
Her møder tilmeldte undervisere og 
virksomheder hinanden til en fælles 
intro til Coding Class.

Verdenstimen på Rådhuset
Årlig begivenhed, der sætter fokus på FNs 
Verdensmål. Med taler og aktiviteter.

LIFE undervisningsforløb
LIFE tilbyder spændende klassekits og 

laboratorie-forløb indenfor naturvi-
denskab.

Naturvidenskabsfestival - uge 39
En national festival med formålet at 
skabe engagerede oplevelser med sci-
ence blandt børn og unge.

Naturvejleder-netværk
Hvis du brænder for naturvi-

denskabsundervisningen kan du nu 
blive en del af et netværk for natur-

vejledere.

4/11:

5/10:

23/11

15/11

26/9-
30/9:

1/10-
30/10

Big Bang Konference
Danmarks største naturfagskonference 

og messe. Målgruppe fra grundskole til 
videregående uddannelser.

Forskningens Døgn
7 døgn i videnskabens tegn. En lands-
dækkende videnskabsfestival med 
events,  der formidler forskning til børn.

DM i SKILLS
Unge fra erhvervsuddannelser viser deres 
talenter. I år i Fredericia. Alle er velkomne.

22-
23/3:

21-
28/4:

2-
4/2-
2023:

STEM
Science Technology Engineering Math
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over STEM-aktiviteter


