
Kl. 9.00 torsdag d. 27. september 2018 i Haderslev

ucsyd.dk

Naturvidenskabs
festival

http://ucsyd.dk


Arrangementet henvender sig til elever i 4. - 6. klasse i 
Haderslev og Aabenraa Kommuner. Aktiviteterne foregår 
fra 9.00 til 13.00. 
Se også: ucsyd.dk/naturvidenskabsfestival/

Aktiviter  
Følgende fagområder vil deltage med værksteder og 
aktiviteter:
• Fysik/kemi 
• Geografi 
• Idræt 
• Kost og sundhed
• Matematik 
• Biologi
• Madkundskab 
• Natur/teknologi 
• Natur – miljø og udeliv 
• Idræt og sundhedsfremme

Værksteder og aktiviteter vil være åbne i hele perioden 
fra 9.00 til 13.00. Nogle er løbende i funktion, andre luk-
ker hold ind ad gangen med en kort reorganisations-
pause. Eventuelle tider vil fremgå af vores hjemmeside 
for festivalen samt på plakater ved informationsboden 
og de enkelte aktiviteter.

Forberedelse 
De studerende laver som en del af deres forberedelse en 
kort beskrivelse af de enkelte aktiviteter og værksteder. 
Beskrivelserne vil ca. 7 dage før festivaldagen kunne ses 
på hjemmesiden. Vi håber, at disse oplysninger kan bi-
drage til at kvalificere elevernes naturfaglige læring og 
oplevelser.

Det praktiske 
Naturvidenskabsfestivalen foregår på UC SYD,  
Lembckesvej 7, 6100 Haderslev både indenfor i diverse 
lokaler samt på plænerne. 

Her vil være aktiviteter, mulighed for spisning, informati-
onsbod og køb af juice, frugt m.m. 

Et kort over området og oversigt over de enkelte aktivite-
ter kan downloades fra festivalens hjemmeside. 
Øvrig information om den landsdækkende naturviden-
skabsfestival kan findes på: 
naturvidenskabsfestival.dk/
 

Den yderste 
grænse

UC SYD  
inviterer igen i år til naturvidenskabsfestival
torsdag den 27. september kl. 9.00 i Haderslev som led i den landsdækkende natur
videnskabsfestival i uge 39. Studerende fra pædagog, ernæring og sundhed samt  
læreruddannelse vil sammen med inviterede samarbejdspartnere vise forskellige sider 
af naturvidenskabens områder, hvor det overordnede tema i år er

http://ucsyd.dk/naturvidenskabsfestival/
http://naturvidenskabsfestival.dk/ 


Information
På vores hjemmeside og i informationsboden. Skilte vil 
desuden angive retning og værksteder/aktiviteter.

Tilmelding 
Kan kun foretages online gennem tilmeldingsformularen 
på vores hjemmeside: ucsyd.dk/naturvidenskabsfestival/ 

Tilmelding kan foretages fra 3. september kl. 9.00. I vil 
herefter modtage en bekræftelse på jeres tilmelding 
– eller evt. en meddelelse om at tilmeldingen er lukket – 
via den mail-adresse, I oplyser.

Begrænsning 
Såfremt antallet af tilmeldinger bliver for stort, forbehol-
der vi os ret til at begrænse adgangen gennem princip-
pet ”først til mølle”.

Pris 
Arrangementet er gratis, men I må selv sørge for mad og 
eventuel transport. 

Mad m.m. 
Kan købes. Madpakke kan spises i kantinen og på 
græsplænerne.

Tøj 
Praktisk påklædning  tilrådes - nogle aktiviteter er 
udendørs.

Åbning 
Festivalen skydes i gang kl. 9.00 på Louisebanen,  
Campus Haderslev, Lembckesvej 7

Yderligere info
Ida Guldager
Seminarielektor
igul@ucsyd.dk

http://ucsyd.dk/naturvidenskabsfestival/


Naturvidenskabsfestivalen ved UC SYD er en tilbageven-
dende begivenhed for elever, lærere og pædagoger i 
Sønderjylland samt de studerende i de naturvidenskabe-
lige eller naturfagsbeslægtede fag på UC SYD. 

Festivalen afholdes i uge 39 og har som formål at sprede 
glæden ved at beskæftige sig med naturvidenskabelige 
emner. Den skal desuden give UC SYDs studerende en 
øvelse i at tænke konkret didaktisk i forbindelse med 
formidling af naturvidenskab til store grupper af børn.

At beskæftige sig med naturvidenskab drejer sig ikke kun 
om at besidde en vis viden om naturen, men skal først 
og fremmest ses som en oplagt vej til at søge svar på 
mange af livets små og store spørgsmål. 

At fremme undersøgelsen af disse spørgsmål gennem 
forsøg, undersøgelser, værksteder, præsentationer og 
aktiviteter er omdrejnings-punktet for Naturvidenskabs-
festivalen ved UC SYD. Ud over at give børnene ople-
velser om naturvidenskab, håber vi også på at kunne 
inspirere lærere og pædagoger gennem de studerendes 
konkrete værksteder og fagdidaktiske overvejelser.

Vi har afholdt naturvidenskabsfestival siden 1998. Hvert 
år besøges festivalen af mere end 1200 elever.

Festival oplysninger: 
ucsyd.dk/naturvidenskabsfestival/ 

UC SYD 
Campus Haderslev
Lembckesvej 7
DK-6100 Haderslev
+45 7266 2000
ucsyd@ucsyd.dk
ucsyd.dk
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