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Retningslinjer for konkurrencen Byg en By 2015 

HVAD 
Byg en By er et fagligt brobygningsforløb udformet som en konkurrence, hvor grundskoleelever og 
erhvervsskoleelever danner et team, der samarbejder tæt om at bygge en model af en bæredygtig 
by. Vinderprojektet udvælges bl.a. på baggrund af teamets arbejde med den innovative proces, nye 
ideer til bæredygtige løsninger og den praktiske udførelse af modelbyen. 

HVEM 
Grundskoler: 
Lærere: Deltager du som grundskolelærer skal du tilmelde dig sammen med en kollega. Én af jer 
skal være sciencelærer.  
Elever: Byg en By er for 7. og 8.-klasser. 
 
Erhvervsskoler: 
Lærere: Deltager du som erhvervsskolelærer skal du tilmelde sig sammen med en kollega fra en 
relevant faglinje.  

Elever: Som lærer fra erhvervsuddannelsen har du ansvaret for at udpege otte ”særligt talentfulde 
elever”, der kan deltage i projektet – både i workshoppen og i undervisningsforløbet. De 
egenskaber, der ifølge www.talentvejen.nu (hvor 12 erhvervsskoler har sat øget fokus på udvikling 
af talenter i erhvervsuddannelserne) kendetegner talenterne er: vilje, engagement, nysgerrighed, 
sociale kompetencer, innovation og overblik samt fagligt flair. 
 

HVORNÅR 

• 31. marts - sidste frist for tilmelding 

• Primo april – endelig tilkendegivelse om deltagele 

• August – endagsworkshop i nærmeste region 

• September – undervisningsforløb afvikles min 3. Dages varighed 

• Ultimo oktober - finaledeltagerne udvælges 

• 20 november – finale på Frederiksberg i København 

 

TILMELDING 
For at deltage i konkurrencen skal du være en del af et team bestående af en grundskole og en 
erhvervsskole. Begge parter skal tilmelde sig formelt via Byg en Bys tilmeldingsskema. Først når 
Byg en By har givet endeligt tilsagn til, at I er med i konkurrencen som et team, er tilmeldingen 
bindende. Tilmeld din skole på www.bygenby.dk 
 

HVORDAN 
Når I tilmelder jer Byg en By forpligter I jer til at deltage i min tre aktiviteter. Første aktivitet er en 
endagsworkshop.  
 

1. Workshop 
Alle grund- og erhvervsskolelærere og de særligt udvalgte erhvervsskoleelever i jeres team skal 
deltage. Workshoppen afholdes i august i tidsrummet 9-16. Det vil blive afholdt workshop tre 
forskellige steder i landet. I deltager i den workshop, der ligger nærmest jeres lokalområde. 
 
På workshoppen skal teamet sammen tilrettelægge et undervisningsforløb for grundskoleeleverne.  
 
Workshoppen vil være energifyldt, intens og kræve alles aktive deltagelse og samarbejde. Forvent 
at der bliver vendt op og ned på hvem der er lærer og hvem der er elev.  
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Når dagen er omme har I sammen som et team: 
• lært hinanden at kende 
• fået indføring i innovative processer i undervisningen 
• fået en indføring i at arbejde med bæredygtig by-emner 
• planlagt det undervisningsforløb I skal udføre i september 
• fordelt roller under undervisningsforløbet 
• fordelt de praktiske opgaver der relaterer sig til undervisningsforløbet  
• indgået aftaler om forældrearrangementet 
• modtaget jeres Byg en By – kit, med relevante materialer og informationer til brug i 

forbindelse med undervisningsforløbet.  
 

2. Undervisningsforløb 
Undervisningsforløbet tilrettelægges på august-workshoppen. Det skal afvikles i løbet af september 
og vare minimum 3 dage. Der er ingen grænser for hvor langt undervisningsforløbet må være.  
 
Vi anbefaler at I benytter jeres deltagelse i Byg en By som anledning til at indføre eleverne i 
obligatoriske og centrale begreber som bæredygtighed, innovation osv. 
 

 
 

2.2. Den bæredygtige by 
En bæredygtig by består af mange forskellige elementer og det er ikke meningen, at I skal nå at 
inddrage dem alle. Bæredygtighed er dog et væsentligt element i juryens bedømmelse af 
modelbyen og I må nødvendigvis udvælge nogle områder og gå i dybden med dem. 
 

Eksempel	  på	  et	  undervisningsforløb:	  
Dag	  1:	  Idèudvikling,	  på	  grundskolen.	  Der	  bygges	  prototyper	  på	  modelbyer	  
af	  "grundskolematerialer".	  

Dag	  2:	  Selve	  byggeriet	  af	  modelby(erne)	  på	  erhvervsskolen.	  Her	  benyttes	  
erhvervsskolens	  materialer	  og	  værktøjer,	  så	  forløbet	  afspejler	  EUD-‐
virkeligheden.	  	  
Sideløbende	  med	  dette	  dokumenteres	  processen	  

Dag	  3:	  Nogle	  elever	  bygger	  modellen	  færdig,	  mens	  andre	  klipper	  film	  og	  
skriver	  tekst	  til	  dokumentation.	  Dokumentationen	  finpudses	  og	  indsendes	  
til	  juryen.	  	  
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I kan vælge at gå i dybden med ganske få emner eller lade forskellige grupper af elever arbejde 
med forskellige - og derfor flere - emner. 
 
Emnevalget bør også afhænge af hvilken uddannelse EUD-eleverne er i gang med. Er der 
tømrerelever mellem dem, kan der fx tages udgangspunkt i byggematerialer og metoder. Er der 
elektrikerelever blandt dem, kan der tages udgangspunkt i el-forsyning. Er der gartnerelever mellem 
dem kan der fx tages udgangspunkt i naturens funktioner i byen eller fødevareforsyning. 
 
Der kan tages udgangspunkt i en eksisterende by eller en ny by der opbygges fra grunden. Om 
byen er virkelig eller fiktiv er underordnet. Du kan finde flere detaljer om modelbyen i løbet af foråret 
på www.bygenby.dk 
 

3. Finalen 
Byg en By er en konkurrence, hvor førstepræmien er en 3D-printer. Finalen afvikles på 
Frederiksberg i København. Vinderprojektet udvælges bl.a. på baggrund af teamets arbejde med 
den innovative proces, nye ideer til bæredygtige løsninger og den praktiske udførelse af modelbyen.  
Udvælgelsen vil ske ud fra en uvildig jurys bedømmelse. 
 

Tilskud på 10.000 fra Byg en By 
Hvert team modtager et økonomisk tilskud på 10.000 kr. til fx til indkøb af de materialer, der skal 
bruges i forbindelse med undervisningsforløbet. 

Kontakt 
Konsulent i Danish Science Factory, Ea Eskildsen  
 
ee@danishsciencefactory.dk 
60 15 91 61 
www.bygenby.dk 
 
Konsulent i Danish Science Factory, Laura Ørsted-Jordy 
loj@danishsciencefactory.dk 
41 32 61 71 
www.bygenby.dk 

 
 

Eksempler	  på	  centrale	  elementer	  i	  en	  	  bæredygtig	  by	  

• Drikkevand,	  brugsvand	  og	  spildevand	  

• Varme-‐	  og	  elforsyning	  

• Affaldshåndtering	  

• Naturens	  funktion	  i	  byen	  -‐	  klimatilpasning	  

• Byggematerialer	  og	  metoder	  

• Transport	  

• Ejerforhold	  

• Boligområder	  

• Virksomheder	  

• Fødevarebutikker	  

• Institutioner	  

• Skoler	  


