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Junior LEGO WeDo – 1. og 2. (3.) årgang 
- et tværfagligt projekt og en fast tilbagevendende årlig begivenhed for alle elever i alderen 

6-9 år 

Konkurrencen skal stimulere til forundring, brug af fantasi og kritiske tænkning gennem forskning i en 

reel problemstilling fælles for hele Skandinavien. Undervejs introduceres vores yngste elever for 

teknologiens og videnskabens spændende verden, hvor programmering indgår som et fast element.  

Opgaven 

Vi lader os inspirere af JrFLL, men vi har valgt at lave det 

som en Slagelse model. 

 Kendskab til og forskning i aktuelle 

problemstillinger 

 Udvikling af samarbejds- og 

præsentationsfærdigheder 

 Design og konstruktion af en løsning vha. LEGO elementer, hvor der skal være minimum en 

bevægelig og programmerbar del. 

 Præsentation af projektet i forbindelse med Junior LEGO WeDo Turneringen 

Værdisæt 

Det grundlæggende værdisæt er blandet andet det, der skiller projektet ud fra andre 

naturvidenskabelige projekter 

 Vi arbejder sammen som hold (et hold består af op til 6 elever) 

 Vi arbejder sammen for at finde løsninger med vejledning fra vores vejledere 

 Vi er hjælpsomme, imødekommende og viser respekt for andre 

 Vi er alle vindere 

 Vi har det sjovt 

Understøttelse af arbejdet med projektet  

21/8 kl. 14.30-17.00: 1½ timers kursus i programmering af LEGO WeDo for involverede 

lærere/pædagoger samt 1 times oplæg om faglige elementer, tips til 

arbejdet med forskningsopgave og organisering af turneringsdag – vi 

skal i år se nærmere på, hvad vi kan lære af vores venner med pels, fjer 

eller finner i årets overordnede emne ”Aqua Adventure” 

29. sep. skoledagen: Lokal turneringsdag – I kan naturligvis selv vælge den dag, der passer 

jer bedst, men det kan være sidste dag af Naturfagsuge 39 

Anbefaling 

På Antvorskov Skole kører det som et fast fagligt forløb for alle vores 1. og 2. klasser på tværs af 

fagene dansk, matematik og N/T. Fra skolestart i august til kick off mødet i september arbejder 

eleverne med programmering af WeDo i N/T. I perioden fra mødet frem mod konkurrencedagen bliver 

en uges undervisning omlagt til projektet. Derudover vil der blive afsat tid til projektet i den 

understøttende undervisning. Hjemmesiden http://dk.hjernekraft.org/ er virkelig god for alle de 
supplerende oplysninger, herunder små videoklip. 

http://dk.hjernekraft.org/
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 First LEGO League (FLL) – 6. (7.-9.) årgang  
- FLL er et tværfagligt teknologiprojekt og en fast tilbagevendende årlig begivenhed for alle 

elever i alderen 10-16 år. 

Konkurrencen arrangeres i Skandinavien af FIRST Scandinavia og afholdes i Slagelse Kommune med 

hjælp fra LearningTechLab på Antvorskov Skole. Formålet med arrangementet er at øge interessen 

blandt unge mennesker for teknologi og naturvidenskab så nutidens unge får mod på at blive 

fremtidens ingeniører og forskere 

FLL-opgaven 

Hvert år kommer en ny og inspirerende opgave med et samfundsrelevant tema. Til opgaverne findes 

ingen bestemte svar. Holdene kan arbejde frit, bruge deres opfindsomhed og kreativitet og selv 

beslutte, hvor stor et arbejde de vil lægge i projektet. 

 

FLL-opgaven er tredelt og byder på udfordringer indenfor forskning, teknologi og profilering.  

 I forskningsopgaven skal holdene selv definere et problem inden for det 

givne tema. Eleverne skal finde og undersøge fakta om 

problemstillingen og præsentere deres egen løsning.  

 I teknologiopgaven skal holdene bygge en robot af LEGO Mindstorm og 

programmere den til at løse opgaver på årets robotbane.  

 I profileringsopgaven skal holdene arbejde med markedsføring, så andre 

får lyst til at se og høre om holdet og deres projekt. 

Værdisæt  

Det grundlæggende værdisæt i FLL® er blandt andet det, der skiller projektet ud fra andre 

naturvidenskabelige projekter: 

 Vi er et hold. 

 Det er os, der finder løsningerne med vejledning fra vores holdledere og mentorer. 

 Vi ved, at vores holdledere og mentorer ikke har svar på alt, så vi lærer sammen. 

 Vi værdsætter venskabelig konkurrence. 

 Det vi lærer, er vigtigere end det, vi kan vinde. 

 Vi deler vores erfaringer med andre. 

 Vi viser professionalisme og samarbejder i alt, vi gør. 

 Vi har det sjovt. 
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Understøttelse af arbejdet med projektet  

21/8 kl. 14.30-16.30: Inspirationsdag til FLL – med 

intro til FLL i Slagelse, samt 

med gæster udefra der 

inspirerer og er skæve vinkler 

til arbejdet med årets 

overordnede emne ”Hydro 

Dynamics”  

28/8 kl. 14.30-16.30: 3 timers ”hands on” inspiration til LEGO Mindstorm for at skabe en 

grundlæggende forståelse af programmeringsværktøjet og mulighederne i 

robotkonstruktionen v/IT-konsulent Bent Borup  

18/9 Kl 14-17: Kick off dag for både lærere og 2 elever fra hvert hold med præsentation af 

årets opgave og start på projektets 8 ugers periode 

 Gennemgang af banen 

 Anbefalinger fra dommerne 

 Udlevering af trøjer 

9/11 kl 9.30-15.30: Turneringsdag 

Aug/sep: 3 timers kursus i programmering af LEGO Mindstorm for tilmeldte elever lokalt på 

skolerne v/Bent Borup – aftales direkte med Bent 

Pris 

Hvert hold tilmelder sig fra nu af og frem på hjernekraft.org, hvor man betaler dels for ”challenge” 

sættet 1360,- kr og dels for tilmeldingen til konkurrencen 2200,- kr. I prisen er inkluderet årets 

opgave, adgang til egen holdside på hjemmesiden og 12 holdtrøjer (vi stiller selv med hele klasser, 

men dem der ikke har præsentationsopgaver, har i stedet fx sorte bluser på – da det er dyrt at 

bestille flere) 

Anbefaling 

På Antvorskov Skole kører det som et fast fagligt forløb for alle vores 6. klasser på tværs af fagene 

dansk, matematik og N/T. Fra skolestart i august til kick off mødet i september arbejder eleverne med 

programmering i N/T. I perioden fra mødet frem mod konkurrencedagen bliver en uges undervisning 

omlagt til projektet. Derudover vil der blive afsat tid til projektet i den understøttende undervisning. I 

vælger naturligvis selv, hvem og hvordan I deltager bare aldersgruppen er overholdt. 

Hjemmesiden http://dk.hjernekraft.org/  er virkelig god for alle de supplerende oplysninger, herunder 

små videoklip der fortæller mere om, hvad konkurrencen indebærer.   

http://hjernekraft.org/filmer.aspx?id=72  giver et indblik I, hvorfor denne form for læring er 

interessant for os som skoler både fra lærer- og elevperspektivet. 

 

 

 

 

http://dk.hjernekraft.org/
http://hjernekraft.org/filmer.aspx?id=72
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Projekt Edison – 7. årgang 
- et innovations- og iværksætteriprojekt for 7. årgang i samarbejde med ”Fonden for 

Entreprenørskab Young Enterprise 

Projekt Edison er et pædagogisk udviklingsprojekt med fokus på elevers og læreres holdning og evne 

til kreativitet og produktudvikling. Den grundlæggende ide er, at lærere og elever i 7. klasse skal følge 

et forløb, hvor viden, idegenerering og teamsamarbejde fører til udvikling fra en ide til et produkt, 

som til sidst skal markedsføres på en messe sammen med andre skoleprojekter. Produkter forstås 

bredt som både koncepter og håndgribelige produkter med konkret ide og funktion. 

I kan læse langt mere om projektet her http://www.ffe-ye.dk/programmer/projekt-edison/om-

projekt-edison men I skal være opmærksomme på, at der de kommende måneder vil blive en del 

tilretning fra Fondens side, så det tilpasses skolernes udvikling. Nedenstående program er allerede 

tilpasset de tanker, de går med. 

Understøttelse af arbejdet med projektet  

1/9 kl. 15.00-23.00:  Lærercamp for alle involverede lærere ved Henrik Thise, projektleder for 

    Fonden for Entreprenørskab på Klarskovgård i Korsør 

    Vi bliver klædt på didaktisk til at arbejde med innovation og  

    iværksætteri samtidig med at årets tema offentliggøres. 

EdisonMessen 

5/10 kl. 8.30-14.30:  Hallen på Antvorskov Skole 

    Vi søger lokale dommere, hvilket ikke plejer at være en udfordring, men 

    ellers håber vi, at I også kan hjælpe til. 

    Vinderprojekter har mulighed for at gå videre til landsfinalen i uge 47 i 

    forbindelse med Danish Entrepreneurship Awards  

Pris 

Vi deler udgifterne til forplejning på lærercamp og for deltagende lærere på messen, samt udgifter til 

afholdelse af messen (gevinster og gaver til de frivillige) + prisen for instruktør på 7500,- kr.  

Når vi ved, hvem og hvor mange der tilmelder sig, laver vi et overslag, der bliver sendt ud. 

Vores overvejelser 

Vi prøvede det af sidste år og har fået blod på tanden fordi:  

1) vi har erfaret, at arbejdet med innovation- og iværksætteri på en fagligt kvalificeret måde er 

svært 

2) temaet, der arbejdes med, er så bredt, at vi både på egen skole kan ramme i forhold til vores 

forskellige linjer i overbygningen, men også i høj grad kommunalt med de mange spændende 

profiler vores skoler arbejder med – her vil vi kunne få en ramme, hvor årgangen på tværs af 

skolerne kan inspirere hinanden  

 

 

http://www.ffe-ye.dk/programmer/projekt-edison/om-projekt-edison
http://www.ffe-ye.dk/programmer/projekt-edison/om-projekt-edison
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”Unge Filmskabere” – 8.(7-10.) årgang 
- et tværfagligt projekt og en fast tilbagevendende årlig begivenhed for alle elever fra 7.-

10. årgang 

Forløbet er et grundkursus i 

dokumentarfilmproduktion for lærere i 

dansk, historie, kristendom eller 

samfundsfag. Projektet leder frem 

mod deltagelse i en skolefilmfestival i 

Panorama-biografen i uge 11.  

 

Tilbuddet består af: 

28/8 kl. 15-18: Forproduktion: Kursisterne kommer på små filmhold á tre personer.  

   Ideudvikling, holdsammensætning, case findes, forhåndsinterview,  

   planlægning af billed- og lydside. 

1/9 kl. 15-23:  På Klarskovgård i Korsør 

Produktion: Introduktion til, hvordan man udnytter iPad som kamera.  

 Holdene optager. 

  Postproduktion: Introduktion til redigeringsprogram (Pinnacle/iMovie på 

  iPad). Holdene klipper deres film. Premiere og opsamling. 

Lærerdelen 3 x 3 timer ved underviser fra Station Next 

Filmproduktion er en attraktiv arbejdsform for mange elever, og der opfyldes samtidig mange 

faglige mål og produktkrav. Dokumentaren er oplagt til at få eleverne ud i det omkringliggende 

samfund og beskæftige sig med nutidige eller historiske fortællinger fra virkeligheden.  

På dette hands on-kursus ser vi på de filmiske virkemidler, dokumentaren betjener sig af (fx 

interview, billedfortælling, klipning), og du får redskaberne til at håndtere små 

dokumentarfilmproduktioner med din klasse. Du prøver selv at arbejde på et lille filmhold med 

forproduktion, optagelse og redigering. Filmtypen, der arbejdes med, er den journalistiske 

dokumentar. 

Kurset kræver ingen særlige faglige eller tekniske forudsætninger. Der vil blive set på i hvilke 

faser, man især skal være opmærksom, når man som lærer fungerer som filmproducer for et 

eller flere små filmhold i klassen. Og du vil få redskaber til at skride målrettet ind med 

vejledning, når der er brug for det. 

Elevdelen 2 x 6 timer ved professional dokumentarist 

Efter lærerkurset skal læreren planlægge et undervisningsforløb i dokufilmproduktion med en 

klasse i sit fag (ca. 18 lektioner, gerne samlet i hele/halve dage). Som et væsentligt element 

ydes der hjælp til opbygning af det ideelle undervisningsforløb. 

Eleverne skal arbejde i tre-personers grupper med at skabe hver sin dokumentarfilm. 
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Som en del af forløbet kommer der en professional dokumentarist ud til klassen to dage á seks 

timer. Første dag ydes hjælp til gruppernes forproduktion, og anden dag hjælpes med 

redigeringen. 

Kurset leder frem mod mulig deltagelse i en skolefilmfestival i Panorama-biografen fredag i uge 

40. Her ser eleverne de bedste film og der uddeles jury- og publikumspriser. Deltagende film 

afleveres mandag i uge 40.  

Der tages udgangspunkt i den gratis læringsressource Filmlinjen.dk, der stilladserer eleverne i 

produktionsprocessen og samtidig giver læreren overblik over filmholdenes progression.  

Pris 

5.000,- kr for HELE pakken pr klasse under forudsætning af 10 deltagende klasser (3x3 timers 

lærerkursus, feedback på forløb, 2x6 timers elevkursus, deltagelse i filmfestival). 

Prisen kan holdes så langt nede, da Station Next er støttet af Kulturministeriet. 

Anbefaling 

På Antvorskov Skole kører det som et obligatorisk element på 8. årgang, men i indeværende skoleår 

deltog flere valghold fra andre skoler, hvilket naturligvis også er en mulighed 

Filmfestivalen bliver årligt tilbagevendende, hvor vinder film går videre til andre filmfestivaler.  
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LEGO Green City – 3. og 4. årgang 
LEGO Green City er et komplementært tværfagligt projekt til sidste års LEGO Space og en 

fast tilbagevendende årlig konkurrence for kommunens interesserede 3. og 4. klasser 

arrangeret og afholdt af LearningTechLab, Antvorskov Skole. 

Målet for projektet er at sætte fokus på teknologiinddragelse og programmering vha. bæredygtighed, 

virksomhedssamarbejde, innovation og kommunal involvering. Den fremadrettede plan er, at vi årligt 

skifter mellem de to turneringer Green City og Space. 

Konkurrencen består af 2 dele 

1) Programmering og robotkørsel af LEGO Mindstorm på LEGO Green City banen 

2) Forskeropgave med udgangspunkt i Fælles Mål for N/T, matematik og dansk  

- Det fælles fokusområde tager udgangspunkt i en aktuel lokal miljøudfordring  

De 2 delprojekter understøtter elevernes kompetenceudvikling, når de i fællesskabet aktivt bygger, 

udforsker, opstiller hypoteser, samarbejder og kommuniker i og om deres arbejde og læring. 

Tidsplan 

Okt-nov:  Åben for tilmelding af klasser til Britta  

27/11 kl. 14.30-15.30:1) Gennemgang af LEGO Green City 

materialet samt orientering om vores 

lokale turnering 

27/11 kl. 15.30-18: 2) Programmering af LEGO Mindstorm 

v/Bent Borup 

8/3 kl. 9.00-15.00: Turneringsdag på Antvorskov Skole 

Pris 

1200,- kr. pr klasse for kursusdel, forplejning af lærere og afholdelse af konkurrencedag, da der ikke 

er nogen ekstern økonomisk hjælp til turneringen. 

Til gengæld plejer vi at have et par gode sponsorer, der hjælper med spændende klassegaver til de 

vindende hold. 

Skolerne afholder selv udgifter til LEGO Green City sæt (2500,- kr), LEGO Mindstorm og arbejdsbord.  

Anbefaling 

På Antvorskov Skole kører det som et fast fagligt forløb for alle vores 3. og 4. klasser på tværs af 

fagene dansk, matematik og N/T. Fra ca. starten af december arbejder eleverne med programmering 

af Mindstorm for at hjælper eleverne igennem robottens muligheder inden for mekanik, sensorer og 

programmering” i N/T. Inden bør man i danskfaget have arbejdet med faglitteratur og 

rapportopbygning som en særlig genre. Vi afsætter en hel projektuge til selve projektet. 
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Filmuge på tværs – 7. – 10. årgang 
- Pilotprojekt for 4-8 klasser (Antvorskov Skole kan stille med fire 7. klasser) 

 

En filmuge er en samlet platform for filmproduktion, som giver eleverne de bedst mulige 

forudsætninger for at arbejde med kravene til produktion og genrekendskab, samt kompetencer til at 

kunne bruge det f.eks. i projektugen og kulturfagsprøven. 

I løbet af ugen kan eleverne arbejde med tre forskellige filmtyper, som også kan blandes: 

Reklame, Musikvideo og Kortfilm-fiktion 

Mål: 

 At eleverne efter forløbet forstår fagligheden og processen i en mindre filmproduktion og har 

tilegnet sig basiskompetencer til selv at producere en mindre produktion. 

 At lærerne gennem kursus og materialer bliver trygge og fortrolige med processen, og at de 

kan være aktive med eleverne i processen. 

 At produktionerne foregår på jeres eget udstyr, så I bliver fortrolige med det og selv kan 

arbejde videre. 

 

Konceptet indeholder: 

 Gennemgående tovholder 

 Et 5 timers lærerkursus med fokus på at kunne guide eleverne i tilrettelæggelsen af filmene 

samt indsigt i læringsressourcen Filmlinjen.dk  

2/1 kl 8.00-15.00 – giver mulighed for at lærerne bagefter har tid til at omsætte til 

lokalplanlægning 

 Et 3 timers inspirationskursus for elever som lærerkurset, hvor eleverne først og fremmest 

skal have inspiration til at vælge en af de tre tilbudte filmtyper. 

Dagen finder vi, så snart vi ved, om der er andre skoler, der vil være med 

 Fuldt koncept og materialer for den efterfølgende filmuge samt to dages besøg af en film 

professionel pr. klasse eller tilsvarende gruppe. Den proffe kommer på 2. og 4. dagen. 

 Ideer til planlægning af festival/premiere, som I selv afvikler. 

 

For at konceptet skal fungere må I: 

 Afsætte den nødvendige tid 

 Sørge for det fornødne udstyr er til rådighed 

 Have ønsket om at gøre en filmuge til en tilbagevendende begivenhed på jeres skole, gerne 

med ønsket om at tage mere og mere over, efterhånden som I får erfaringen. 

 Koordinere elevernes valg på de tre filmtyper 

 Guide eleverne på 1. og 3. dagen på baggrund af lærerkurset og være medspillere sammen 

med de proffe filmfolk. 

 Arrangere festival/premiere 

 

Pris: 

Pris pr. klasse 2.500 kr. + moms ved 4-8 klasser. Prisen er inklusive lærerkursus, hvor der kan 

deltage op til 3 lærere pr. tilmeldt klasse, men eksklusive forplejning. 

 


