
Scienceoplevelser for børn og unge i hele Danmark i uge 39

Velkommen til SPOR 2

● Se det nye 
Naturvidenskabsfestival.dk

● Søg Festivalpuljen inden 10. 
maj

● Følg festivalen på Facebook

● Tilmeld dig Astras nyhedsbrev og 
få inspiration til 
Naturvidenskabsfestival 

● Besøg Astras messestand

● Del dine oplevelser på #BBDK22



Det bliver helt vildt
på

Faaborg Gymnasium



Intro

• Præsentation
• Faaborg Gymnasium
• Tradition for at deltage i Naturvidenskabsfestivallen med Science Cup
• Campus Faaborg
• Ønske om at opstarte en ny tradition, ikke bare for hele gymnasiet, 

men for hele campus

• Forberedelser, optakt og selve dagen



Faaborg 
Gymnasium

• Meget lille gymnasium

• Fordeling på studieretninger

• Mange naturvidenskabelige elever 
fortsætter



Naturvidenskabsfestival 
på 
Faaborg Gymnasium

• ScienceCup og ScienceCup Jr

• Gymnasiets naturvidenskabelige
elever deltager som instruktorer
og dommere



Campus 
Faaborg
• Sidste år var det i din spæde 

start



Ønske om at bruge 
Naturvidenskabsfestival 
til

• Involvere alle gymnasiets elever, ikke kun 1-2 science-klasser

• Skabe sammenhold i det nye campus – ikke ”dem og os”
• Elever
• Lærere

• Opstarte tradition, hvor hele skolen deltager aktivt i festivalen

• Øge biodiversiteten på gymnasiets arealer

• Ejerskab til stedet



Gymnasiets beliggenhed



Og set oppe fra Sundbakkerne



Vi vil gerne miljø og bæredygtighed

• Solceller
• Miljøudvalg
• Tema-uger om miljø og bæredygtighed



Optakten – Vild med Vilje Udvalg 

• Hvem?
• Serviceleder, uddannelsesleder, administrativ medarbejder, to elever fra miljøudvalget og 

undertegnede

• Modstridende ønsker
• Praktisk muligt – i alt 2 hektar





Ekstern 
vejledning

• Kommunen…

• Aage W. Jensen Fondens 
biologi, Susanne Frederiksen



Elevinddragelse 

• Oprindelig tanke: det ville være godt, hvis initiativerne til de konkrete tiltag kom 
fra eleverne selv.

• Men eleverne sagde selv, at de manglede faglig viden. 
• Derfor endte vi med en strategi, hvor det var fagpersoner, der tog beslutningerne, 

men hvor eleverne i udvalget fik til opgave at ”sælge” ideen om omlægningen til 
resten af skolens elever. 

• Morgensamling
• Sociale medier

• På selve dagen var deres opgave at flyde rundt og opmuntre og hjælpe efter 
behov. 



Beslutningerne blev ikke taget af elever  
-> ekstra vigtigt at fokusere på elevernes 
ejerskab for omlægningen. 

Viden -> forståelse -> ønske om at tage ansvar

Social aktivitet

 At fortælle om dagen på en morgensamling
 Skoletaskens indhold

 Lade eleverne i Vild med Vilje udvalget stå for al anden 
promovering op til dagen

 At vælge en model for dagen, hvor man som elev fik et 
ansvarsområde og blev der, til det var færdigt.
 Oprindelig ide om rotationsordning, men frygtede det ville 

være utilfredsstillende
 Ejerskab



• Introduktion og ”førmålinger” på alle arealer, der skulle omlægges
• Hver klasse, sit areal
• Planter, ikke insekter
• Ikke bare en artsliste, men også dækninggrad: Raunkærcirkler

• Vurdering af naturkvalitet på hele skolens område
• 6 indikatorer
• Opsamling på tavlen
• Ønskerne faldt ”heldigvis” sammen med de allerede planlagte aktiviteter 

(næsten)





• Fælles oplæg ved Lene 
Sanderhoff om biodiversitet og 
biodiversitetskrisen

• Ude på posterne: introduktion 
til hvad der skulle foregå og 
hvorfor



På dagen

• Fælles oplæg for alle

• Og så er det ellers i gang…



Værksteder
- Nogle store græsarealer får lov at stå urørte og bliver fremover slået ned 

hvert tredje år (trevangsbrug), hvor afklippet fjernes. På dagen blev 1/3 slået 
ned og græsset revet sammen i en stor bunke.

- Andre græsarealer slås ned hvert år, og afklippet fjernes

- Langs rundkørsel og sti får græsset lov at gro langt i et ca. 5 m bredt bånd. 
Ud fra rundkørslen blev der i dette bånd blevet gravet to brede 
barjordstråler, hvor græstørvene blev fjernet og den blotlagte jord opblandet 
med grus. Tørvene blev brugt til at etablere en lille jordvold et andet sted

- Der blev etableret store kvashegn to steder 

- Der blev etableret en bålplads i æblehaven, hvor græsset får lov at gro langt, 
men slås ned og fjernes en gang årligt. I det lange græs slås stier.

- Et vandhul er blevet oprenset og en del af buskadset rundt om er blevet 
fjernet, så der kommer lys til vandet

- Der er blevet etableret brændestak (som levested, ikke som brænde)

- Der er blevet lavet en lang stendynge

- Der er blevet fjernet en masse fliser, og den blotlagte jord er blevet blandet 
med grus. Her bliver der i foråret udsået hjemmehørende blomsterplanter

- Der er blevet lavet to store insekthoteller

- Der er blevet lavet en hel masse fuglekasser af forskellige slags til forskellige 
fugle (mejser, stære mv)



Derudover
• Forplejning

• Bålhygge, varm kakao, skumfiduser og 
kage

• Formidling
• Brochurer
• Skilte

Fremlæggelser for hinanden og gæster 
udefra i matrixgrupper. Her deltog 
kommunen også med en post















Formidling







Fuldstændig 
fantastisk dag!

• Kæmpe engagement!

• Færdige før tid – men kom tilbage!





Så hvad nu?

• Fælles deltagelse i 
Naturvidenskabsfestivallen igen. 
Kun en halv dag (logistiske 
udfordringer), men for både STX, 
10. klasse og erhvervsskolen

• Fælles planlægning i 
lærerkollegiet

• Stort bæredygtighedsudvalg, 
rigtig mange gode elevforslag


