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Hvad kan festivalen?
Formål 
• At øge børn og unges engagement i science

– Spille på lyst som drivkraft for læring
– Gøre science vedkommende og anvendelig

• Skabe synlighed og fællesskab omkring science

• Give anledning til at samle aktører og etablere bæredygtige samarbejder

• Give anledning til at arbejde på tværs og langs af uddannelseskæden 

• Skabe inspiration til resten af året – ændre lærernes praksis

• Styrke de lokale naturfaglige kulturer  
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National 
ramme
• Hele DK er med

• 150.000 børn og unge
• 39% skoler
• 63% gymnasier
• Opfordre alle til at indtaste 

deres aktiviteter i oversigt
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Tema 
og tilbud
• Årets tema: Min nye Verden

• Web: tema-pakke
• Linksamling
• Mindmap
• Idekatalog
• Spor på Big Bang

• Søg penge via festivalpuljen
• MasseEksperiment
• Videnskaben på Besøg
• Testotek 
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Søg festivalpuljen

• Max 15.000 kr. pr. ansøger 

• Penge til materialer og udstyr, eksterne bidragsydere, transport 

• Nyskabende 

• Aktivt inddrage børn og unge

• Fokus på elevernes læringsudbytte  

• Tværfaglighed og samarbejder 
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Masse-
eksperiment
• Elever skaber ny viden
• Samarbejde med forskere
• Kendskab til videnskabelige arbejdsmetoder
• Relation til elevernes hverdag

• Gratis at deltage
• Modtager forsøgskit og lærervejledning
• Indrapportering af resultater
• Resultater udkommer i november 

• Tilmelding: www.masseeksperiment.dk

http://www.naturvidenskabsfestival.dk
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Foredrag: Videnskaben på 
Besøg
Gratis foredrag (betale rejseomkostninger)
Bestilles online 
Ca. 40.000 elever får videnskaben på besøg
Frivillige foredragsholdere, der brænder for naturvidenskab fx:

Forskere
Naturvejledere 
Medarbejdere fra virksomhed  
Studerende
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Testoteket

• Online forsøgsdatabase
• Mere end 130 forsøg
• Opdelt i emner, fag 
• Opdelt i indskoling, mellemtrin, udskoling 
• Simple ingredienser
• Film og forklaringer

• Elever kan selv lave forsøgene
• Nemt for ikke naturfagslærere
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Bliv årets 
festivalarrangør



10

Inspiration fra andre

Bornholms Åben Skole festival-program

- Bornholm Åben Skole + Skoletjenesten + naturinstitutioner
- uge 39 katalog med tydelige læringsmål for aktiviteterne
- undervisningstilbuddene kobles med Astras aktiviteter (fx. 

Masseeksperiment, VIB)
- Målet er at udvikle nye naturfagstilbud som afprøves i uge 39 og 

som på sigt kan blive fast tilbud til skolerne



“Bornholmer-modellen” Program uge 39: 

- foredrag på skolerne (VIB)
- skolerne deltager i Masseeksperimentet
- læring i skoven, dissektion af dyr (naturvejledere, NaturBornholm)
- Sort vs grøn energi v. Bornholms energi og forsyning
- Smagstests på Gaarden
- derudover: Falck-reddere, tryllekunstnere, jægerforbundet, 

Ungdomsskolen
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Andre måder at lave 
festival

Festival i Helsingør
• Skolerne arbejder med udfordring i løbet af ugen 

• Finalisterne dyster fredag 

• Samlende event fx løft af to ton kampesten 
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Lyngby Taarbæk - Vidensby - Science Festival 
Speed dating workshop:
• Virksomhederne inspirerer hinanden, og rutinerede hjælper nye 

med at komme i gang
• Virksomheder og skoler møder hinanden, skaber netværk på 

tværs og idéer til aktiviteter, som stimulerer interessen for 
naturvidenskab blandt børn og ung

• Skolerne hjælper virksomhederne med at identificere konkrete 
udfordringer, deres elever kan arbejde med på rette faglige 
niveau
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Festival på Metropol

• Stor samlende event over 4 dage 
• Samarbejde mellem Metropol, 

kommunen, KBH ZOO, 
Frederiksberg Vandforsyning, KU 
SCIENCE og SUND

• Små stationer, hvor eleverne 
arbejder videre, når de kommer 
hjem

• Link til omtale og film

http://www.phmetropol.dk/Om+Metropol/Nyheder+og+Presse/Nyheder/2015/05/Vidunderlige+Vilde+Verden
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Festival for hele Nordjylland 
• Samlende festival for hele 

Nordjylland hele ugen 
• Største arrangement med mange 

tusinde deltagende 
• Veletableret styregruppe, der har 

afholdt festival i 8 år.
• Gymnasier, EUD, Aalborg Universitet, 

UCN, kommunen, Aalborg Zoo etc.  

• Se film og læs mere på 
www.dnf-aalborg.dk

http://www.dnf-aalborg.dk
http://naturvidenskabsfestival.danishsciencefactory.dk/naturvidenskabsfestival-i-aalborg-zoo
http://www.dnf-aalborg.dk
http://www.dnf-aalborg.dk
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Hvordan laver I 
festival?

- og hvordan kan vi bedst understøtte det arbejde I laver?


