Dato

Aktivitet og Sted

Uge 38 - 40

Masseeksperimentet
Egen skole

29. August 2019

Livet på det lave vand

24.+25. september 2019

Daginstitution

0-3 klasse

4-6 klasse

7-9 klasse

Masseeksperimentet 2019 bliver verdens første nationale kortlægning af plastforurening. Sammen skal vi undersøge, hvor i Danmark der findes plastaffald, hvilke kategorier af plastaffald der findes, og hvilke polymerer plastaffaldet består af.
https://naturvidenskabsfestival.dk/masseeksperiment-2019

Naturvejleder Helle Thuesen tager pædagoger og lærere med til vandkanten, hvor i får konkrete
bud på, hvordan kysten kan blive et område for undersøgelser og fascination for børnene. Invitation
og tilmelding følger

Norddjurs
Naturvidenskabs Festival
Kattegatcentret

Norddjurs Naturvidenskabs Festival (5)6-9 klasse. Med Aktører fra ungdomsuddannelserne, erhvervsliv og frivillige.
https://www.kattegatcentret.dk/skoler/nvf19/

Naturvidenskab er også for piger! Tilmeld jeres
pigenørder til en dag i naturvidenskabens navn,
når 2 førende tangforskere tager kitlen på og
introducerer eleverne til et job som
naturvidenskabskvinde! Først til mølle når
tilmeldingen åbner:
http://blogs.exeter.ac.uk/oceans/

Girls day in science
Kattegatcentret

2. Oktober 2019

Engineering Day
Kattegatcentret

ALLE kan være med til at lave opgaverne som
knytter sig til årest Engineering Day, men I alt fire
4. klasser fra forskellige skoler får muligheden for
at deltage i årets Engineeringday på
Kattegatcentret. Invitation med tilmelding følger.
Læs mere her:
https://engineerthefuture.dk/engineering-day/

Introkursus til
Naturfagsmaraton Auning
Skole

Introduktionskursus til årests Naturfagsmaraton.
Alle deltagende skoler er velkommen.

30. januar 2020

Naturfagsmaraton finale
Grenaa Idrætscenter

I Naturfagsmaraton dyster elever over hele
landet om de bedste opfindelser. Engegament,
gåpåmod og faglighed er vigtige ingredienser, når
eleverne skal fra idé til produkt.
Naturfagsmaraton hjælper dine elever til bedre
problemløsning i naturfagene. Tilmelding her:
https://www.nvhus.dk/naturfagsmaraton/

6. Februar

Robotter i undervisningn
Auning Skole

Workshop med Robotter og Programmering. Bliv inspireret og udforsk mulighederne med robotter I
undervisningen. Informationer om lån hos CFU og Nordjurs-Skoletjeneste.dk

18. - 19 marts 2020

Big Bang Konferrence i
Odense.

2. April 2020

Science og
bæredygtighed I
daginstitutionen Vores
Hus
Chr.
Winthers Vej 9

28. april 2020

Grejbank for alle
Ung
Norddjurs, Åboulevarden
62

5. + 6. November 2019

7. November 2019
13-15

kl.

Ungdoms udd.

Landets største naturfaglige konferrence i Odense

Torleif Frøkjær: En pædagogik med fokus på science og bæredygtighed. Hvordan og hvorfor skal vi
arbejde med bæredygtighed I børnehøjde. Et oplæg efterfulgt af inspiration til egen praksis. Inviter
gerne SFO personale også.

Mountainbike, klatring, elektronisk musik eller noget helt tredie. Hvad findes der af tilbud, og hvad
kan vi tilbyde hinanden som kan supplere undervisningen. Få en opdatring I hvad og hvordan.
Invitation og tilmelding følger: v. Jens Lassen

