
SCIENCE CLUB
På Kokkedal Skole



Hvad er det særlige?

Fritidstilbud til science-interesserede elever fandtes ikke 
(Hvad med dem, der synes skolen er spændende)



SYNET PÅ ELEVEN
• Forskellige styrker hos de små og 

store elever
• Indskoling: Nysgerrige, ikke begrænset af, 

hvad de tror, der kan lade sig gøre
• Udskoling: Erfaring i laboratoriet, 

systematisk tilgang til naturfag

• Fritidstilbud (frivillighed) målrettet 
elever, der er særligt nysgerrige på 
sciencefag – aktiviteterne var ikke i 
SFO'en

• Eleverne skal være den drivende 
kraft – klubmentalitet 

• Vi startede med elever fra 7. klasse 
og 2. klasse
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En klub for 
science

interesserede 
elever der mødes 

og laver noget, 
som de i høj grad 
selv er med til at 

bestemme.



LAVE FORHÅNDSAFTALE MED DE STORE ELEVER:

HAVDE DE LYST?



• Klubhus
• T-shirts
• Medlemskort
• Kitler
• Skoletube
• Logo, Motto

Større tilknytning





Præsentere konceptet for 2. klasse
"Tilmeldingsproces" og forældreaftaler



FØRSTE 
GANG...
• Små hold med 

store og små elever
• Selv finde på
• Udfordringsvæg



Hvorfor 
Mozambique?



Byg et akvarium



MISTEDE 
GEJSTEN





Deres 
fingeraftryk





EVALUERING EFTER ½ ÅR

• De små skal altid faciliteres (fordybelse er svær)
• Konkurrere med de store børns fritidsjob
• Svært at få eleverne til at finde på nye projekter
• Hvordan får vi flere elever med i klubben

Indskoling: Nysgerrige, ikke begrænset af, hvad de tror, der kan lade sig gøre
Udskoling: Erfaring i laboratoriet, systematisk tilgang til naturfag



For store elever 
(fritids club)

For små elever 
(fritids tilbud)





https://klogebørn.dk/index.php/2021/02/24/kemikloge-i-kokkedal/

Som fritidstilbud:
- lærere: 8. klasse (løn)
- Elever: 2. klasse



"DE INTROVERTE PIGER"





Programmering

Skrive værksted



REKRUTTERING AF NYE ELEVER





ALT DET FEDE....

• Spirende interesse for naturfag og det de har i vente
• Fastholdelse af interessen for naturfag
• Fællesskab og trygt rum til at være glad for skolen
• Mulighed for at gøre andre ting end man kan i skolen 

(færre faste rammer)
• Inspiration til andre klubber (sprogklub)



Opleve en udvikling hos eleverne
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Peer 
to peer



Jeres klub for 
science 

interesserede 
elever der mødes 

og laver noget, 
som de i høj grad 
selv er med til at 

bestemme.


