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ELEVER FRA 3. ÅRGANG

Hele årgangen skal arbejde med en forståelse af FNs Verdensmål. Vi har særligt valgt et 
fokus på mål nr. 12. Ansvarligt forbrug og produktion. Dette projekt vil løbe over 2 uger 
fra fredag d. 1. oktober til torsdag d. 14. oktober.
Ansvarligt forbrug og produktion hænger tæt sammen med et projekt, som Gladsaxe 
skole i snarlig fremtid skal begynde på, nemlig at sortere affaldet på skolen. 
Vi har opsat et arbejdsspørgsmål der hedder:
Hvordan kan 3. årgang gennem innovative værksteder og som affaldsambassadører på 
skolen sætte fokus på vigtigheden af affaldssortering og minimeret forbrug?
Vi arbejder både fælles og på tværs af klasserne. Hver dag arbejder man klassevis fra kl. 
8.00 – 10.00 med fagundervisning. Fra kl. 10 og til skoledagen slutter handler arbejdet om 
projektet. 
• Gladsaxe kommune er vores autentiske samarbejdspartner.
• Vi vil inddrage fag som natur/teknik, dansk, håndværk/design, billedkunst, matematik, 
musik og idræt. 
• Vi vil arbejde innovativt med elevernes ideer.
• Vi har delt forløbet op i 4 faser: Forståelse, ideudvikling, realisering og evaluering.
Fredag d. 1. oktober i uge 39 introducerer vi forløbet, verdensmålene og præsenterer 
eleverne for arbejdsspørgsmålet. Der vil være en fysisk aktivitet, der omhandler sortering 
af skrald. 
Uge 40 vil fortsat handle om at skabe forståelse og lave undersøgelser. Vi skal have et 
oplæg af Pernille Bondo. Hun arbejder med natur, miljø og bæredygtighed i Gladsaxe 
kommune. Vi skal blive kloge på bæredygtighed, genanvendelse, innovation og skralde-
problemer. Onsdag skal vi deltage i et projekt, der hedder Skraldejagt. Torsdag/fredag  
får  vi besøg af medarbejdere fra Vestforbrændingen.
Slut uge 40- midt uge 41 vil vi dele eleverne i 4 værksteder, hvor de skal arbejde inno-
vativt med at ideudvikle og realisere deres modeller/skitser eller andet, der er med til at 
synliggøre alle om affaldssortering og minimeret forbrug. 
Onsdag i uge 41 vil vi afslutte denne periodes arbejde med at lave en markedsplads, hvor 
værkstederne præsenterer deres modeller/skitser for resten af skolen. 
Torsdag uge 41 vil vi sammen med eleverne evaluere projektet både som årgang og i de 
enkelte værksteder. 

Hvordan kan 3. årgang gennem innovative værk-
steder og som affaldsambassadører på skolen 
sætte fokus på vigtigheden af affaldssortering og 
minimeret forbrug?
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Se flere forløb og bliv 
inspireret på

AKTION 
VERDENSMÅL

Skole

AUTENTISKE BRUGERE
 & SAMARBEJDE MED

 OMVERDENEN

Gladsaxe Skole
Gladsaxe Kommune (Skral-

deafdelingen)

Rasmus Holm (Skraldejagt)
Pernille Bondo (Miljø og 

Bæredygtighed i Gladsaxe 
Kommune) 

Vestforbrændingen (dukke-
de dog ikke op)



Refleksion & overraskelser  
Der var overordnet stort engagement fra elevernes side, men der er et 
behov for meget solid stilladsering (en grundig forståelse- og idé-fase), 
når både metode og det fagfaglige er nyt for eleverne.
Det har været en udfordring at lade eleverne styre udviklingen uden ind-
blanding fra undervisere (både for voksne og børn).

Forbedringsforslag   
• Eksterne partnere i alle faser af FIRE-modellen
• Bliv inspireret af elevernes interesser og verden 
• Kom ud af huset
• Anvend forældre-ressourcer
• Koncentrer alles timer mest muligt om projektet
• Løbende feedback fra eksterne (evt. defineret målgruppe)

3 GODE  
RÅD

• Skemalæg fast fælles 
forberedelse gennem 
hele forløbet.

• Afsæt ekstra ressourcer 
(timer og lokaler) til gen-
nemførelse af forløb.

• Tilpas ambitioner og 
forventninger til elever-
nes kundskaber.

Forløbet er udviklet af
Lærer

Lærer

Lærer

Lærer

Lærer

Pædagog

Pædagog

Pædagog

Annemette Mejer 
Jensen

Fatime Misimi

Alexia Katrine Geralis

Morten Nordkrog 
Estrup

Mads Ejdum

Jes Risbjerg 
Søndergaard

Christoffer Ammitzfeldt

Michala Guldbjerg 
Cowan

Materialer 
heleverdeniskole.dk
FN’s Verdensmål
Affaldsmaterialer til værkstederne
Materiale fra Gladsaxe Kommune om affald (spil, plakater, skralde-
spande etc)


