
UngOdense tilbyder læringsforløb om 
bæredygtighed for 5. og 6. klasse
Nu åbner vi igen for tilmelding til de populære læringsforløb ’Læring for Frem-
tiden’  med nyt og forbedret indhold om mad, tøj, plast og biodiversitet. 

Læringsforløbene, der tager afsæt i FN’s 17 Verdensmål, er en 
kombination af teori og praksis, hvor eleverne både modtager information, 
arbejder fysisk, indgår i debatter og tager aktivt stilling til forskellige emner. 

Eleverne får teoretisk viden om bæredygtighed – både socialt, miljømæssigt 
og økonomisk. Ved at deltagei læringsforløbene får eleverne indsigt, erfaring 
og udviklet deres praktisk evner.



: 

LÆRINGSFORLØB 2022
Mad og selvforsyning
Lækre grønsager og sankning af urter/frugt i lokalområdet giver eleverne indsigt i 
årstidens råvarer. Eleverne lærer hvordan vores fødevarer produceres, og hvad der 
er klimavenlig mad. De lærer at lave bålmad, hugge brænde med økse og skærpe 
deres smagssanser.

Tøj, produktion og forbrug
Nyt tøj er lækkert men er samtidigt et af de største CO2aftryk, vi har på vores klode. 
Vi tager eleverne med i selve produktionen, taler om arbejdsforhold, vandforbrug, 
kemi mm. 
Man lærer at sy og re-designe tøj fra en genbrugsbutik. Det ”nye” tøj får de med hjem.

Plastik og havmiljø
Gennem miljøundersøgelser lærer eleverne om konsekvenserne med 
forurening af vandmiljøet. Idéen med forløbet er at øge elevernes bevidsthed 
om, hvorfor det er nødvendigt at beskytte vores miljø i havet, søer og åer.

Biodiversitet i byen
Eleverne får indblik i, hvor meget natur vores byer indeholder, og hvordan en 
græsørken kan omdannes til sprudlende liv. De gøres bevidste om, hvad 
biodiversitet er, og hvorfor det er vigtigt at gøre plads til vores natur, der hvor vi bor 
og færdes.

Praktisk information
Forløbene er gratis og strækker sig over en skoledag (kl. 9.00-14.00). Forløbene 
afholdes tirsdage og torsdage i perioden fra d. 20. marts til d. 28. april. 
I særtilfælde kan forløbene eventuelt også bookes på andre dage. Læringsforløbene 
foregår i Halmhuset på Østre Plads, Danmarksgade 10, 5000 Odense C.
Herfra får eleverne lov til at bevæge sig ud i byen og naturens rum. 
Book nu ved henvendelse til:

Kontaktoplysninger
Kontaktperson: Susan Dam Andersen 
Telefon: 61 15 53 68
E-mail: sudan@odense.dk




