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Hovedprojekt

Hovedprojektet til Studie 17-Kokkedal, 
bygger videre på Kokkedals Skole og Fre-
densborg Kommunes visionsprojekt
”Sciencepark Kokkedal” fra 2019. 
Visionsprojektet kan findes på https://
www.klimazirkus.com/kokkedal-studie17
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Skolestart er for mange børn forbundet 
med stor glæde og forventning, en enorm 
nysgerrighed efter læring og en motiva-
tion til at udvikle egne evner. 
Desværre viser undersøgelser, at mange 
børn hurtigt mister denne naturlige nys-
gerrighed og motivation. Det er et pro-
blem for både barnet selv og for samfun-
det. 

Danmark har i mange år haft en stærk 
position som videnssamfund, og vores 
velstand bygger i høj grad på vores evne til 
at tænke innovativt og kreativt og udvikle 
produkter og løsninger, som kan sælges 
ud over landets grænser og bidrage til 
løsning af globale udfordringer. 
Konkurrencen med andre lande er i de 
senere år skærpet, og vi skal derfor gøre 
en særlig indsats for at bevare vores posi-
tion som eksportør af viden og innovative 
produkter. Et væsentligt element i denne 
indsats er at sikre, at vi uddanner unge 
mennesker til at tænke innovativt og 
kreativt, øger deres science-kapital og 
udstyrer dem med de såkaldte 21 st cen-
tury skills – altså de kompetencer, som er 
efterspurgt i det 21. århundrede.

Udvikling af skolerne er en investering i fremtiden

Fredensborg Kommune sætter derfor fo-
kus på udviklingen af kommunens science- 
og innovationsfaciliteter.
 
Målet er at skabe en folkeskole, hvor børn 
og unge lærer fag og kompetencer ved at 
gøre, lege, konstruere, ideudvikle, løse 
virkelige problemer og bruge deres 
naturlige nysgerrighed og skabertrang til 
at lære og udvikle sig.

Vi tror på, at vi både får børn og unge, 
som trives bedre og er mere motiverede 
og samtidig bidrager til en positiv sam-
fundsudvikling.
 
Udviklingen af kommunens science og 
innovationsfaciliteter knytter sig tæt til 
både ”Fremtidens Folkeskoler i Fredens-
borg Kommune” og skolernes fælles 
pejlemærker og omfatter en række 
indsatser og initiativer.
  

•  Science Park Kokkedal – visionsoplæg-
get her omhandler dette centrale 
element.
 
•  Makerspaces på alle skoler. 

•  Science Piloter – fritidstilbuddet kører 
på Kokkedal Skole og udbredes nu til Nivå 
Skole.
 
•  First Lego League – Humlebæk, 
Kokkedal, Fredensborg og Langebjerg 
skoler har deltaget, og alle kommunens 
skoler kommer med nu.

• Teknologiforståelse – Ullerød Skolen og 
Endrupskolen deltager i udviklingsprojekt.
 
•  Projektbaseret læring – det pædago-
giske fundament for alle aktiviteterne vil 
være projektbaseret læring, som frem-
mer både elevernes metodiske tilgang til 
at lære, men som også har et tværfagligt 
sigte.
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Building Workshop med Kokkedalsskolens lærergruppe

Hovedprojektet er udarbejdet på 
baggrund af visionsprojektet fra 2019, 
møder med skolens projektgruppe samt 
erfaringsopsamlingen fra to workshops 
med skolens lærergruppe i februar og 
april 2020.

Første workshop: 18 februar
Deltagere:
Science
Idræt
Praktisk/ musiks
Udviklingsgruppen
Mellem 40-45 personer

Rammen:
Henning Larsen/byggeprogram
Visionsprojektet ”Science Park Kokkedal”
De fysiske rammer, tegninger/skitser fra 
visionsprojektet
Gruppearbejde:  Tanker om udvikling af 
ny undervisning og hvilke faciliteter disse 
vil kræve? Projekter, forløb,tværfaglighed 
der kan tænkes ind i de nye faciliteter.
Koncept: Tanker om fag, indhold, pæ-
dagogik og didaktik forud for tanker om 
fysisk rum

Anden workshop : 3 marts 2020
Deltagere:
Fælles workshop for interesserede 
deltagere

Rammen:
Opsamling fra første workshop
Inspirationsoplæg om laboratoriefacilite-
ter på andre skoler.
Associationsworkshop om de forskellige 
laboratorier
Bygge model af faglokaler til Studie 
17-Kokkedal.
Opsamling og vidensdele om tankerne bag 
de foreslåede fysiske rumligheder.
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Studie 17 - Kokkedal  Planoversigt

A Science Park

B Testområde

C Højt at flyve (hovedindgang)

D Stjernescenen

E Science Factory / Makerspace

F Genbrugsstationen

G Idéfabrikken

H Lab 1: MakerLab

I Lab 2: FoodLab

J Klub 17

K Redigering Lyd/billede

L Lab 3: BodyLab

A

B

C

D

E

F

G

H

IJ

L

K
Magasin i kælderplan
I kælderen under Studie 17 er der fine 
lokaleforhold til magasin og materiale-
lager.
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Ild & vand - Jord & Luft
Sammenhængen mellem ude og inde 
er vigtigt for at understøtte den projekt-
baserede læringsfilosofi. 
Eleverne skal have let adgang til at afprøve 
deres tanker om de virkelighedsnære 
udfordringer, de arbejder med, og de skal 
kunne finde inspiration i skolebygningen, 
de lokale naturområder og i skolehaven. 
Sammenhængen skabes vha. glaspartier, 
foldevægge og ved at etablere grønne 
elevhaver i de uderum, som knytter an til 
undervisningen. F.eks. FoodLab til elevha-
verne, BodyLab til Energihjulet og sanse-
haven og Science Factory til testområdet.

A  Skolehaven og de fire elementer

A
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A-1  Haver til maver

Cookbook PBL-A.001

1. Euro-palle med 3 rammer
 Bygges i lærketræ
2. Minidrivhus med automatisk 
 vandingssystem 
 Acryl/Vivac som glas
3. Aktiviteterne udvikles sammen  
 med Københavns Universitet
 Professor Bent Egbjerg Mikkelsen
 og CONCITO

A1

Studie 17 - Dansborg/Langhøj
CookBook PBL-001
April 2020
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A-2  Solkraftværket og SDG-karusellen

2

Cookbook PBL-A.002

1. Flywheel som central kinetisk   
 energilagringsenhed 
2. Drejescene med tap af Flywheel
 fundament
3. Solcelletag tiltes i begge retninger  
 vha manuelt hjul med udveksling.
4. Drejescenen roteres med 
 tandrem og tandremsskinne.
5. Kompas med gradinddelinger
6. SDG-løbetur og musikalsk 
 hinkerudevælger
7. Roterende solkraftværk med 
 standard 1 x 2 meter elementer.
8. Eldreven Longjohn lades ved 
 solkraftværket/e-tankstationen

1

3

5

68

7

4

A2

Studietur og procesrapport fra
WattsUp Power på Avedøre Holme
CookBook PBL-A.002
Februar 2020
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A-3  Vandtårnet med Energihjulet

Cookbook PBL-A.003

1. Energihjul købes ved EnergiLeg
 EnergiLeg legepladsgodkender
 før ibrugtagning. 
2. Cookbook PBL-0024 er 
 byggevejledning for opbygning af 
 tårnkonstruktion.
3. Toppen af eksisterende vandtank
 fjernes og der mures en 
 brøndkrave i samarbejde med  
 Teknisk Skole eller lokal 
 Produktionsskole
4. Svalegang anvendes som bæring af
 vandsystem i standard 
 aluminiumstagrender.
 Vandsystemet driver bla. 
 vandhjulet over hovedindgangen.

5. Der kan monteres skiftende 
 proceshjul i Energihjulet, som fx
 Plan,Do, Check, Act eller forløbet  
 med projektbaseret læring.
6. Flere pumpesystemer arbejder  
 sammen om at løfte vandet til  
 svalegangen og returløb. Her er  
 det fx en cykeldreven archimedes  
 skrue.
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6

EXPO 98 Lissabon
Aqua Vitalis/Experimentarium
Cookbook PBL-022
Januar 2000 
BIOFOS på Avedøre Holme
CookBook PBL-004.01
Maj 2017
EnergiLeg: CookBook PBL-004.02
Oktober 2019

A3
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Cookbook PBL-B.001-003

1. Luftskib lasercuttes og bygges efter 
 Cookbook PBL-002 fra 
 Studie 17-Dansborg
 Testflyvning over Science Parken
 Luftskibet anvendes ved 
 fremstilling af Greentech-
 rapporter hos deltagende 
 virksomheder.
2. Teaterelement til ”BIG BANG og  
 Darwins evolutionsparade”
 mobile på cykelanhænger
3. SDG-vindrose til Sol/vind 
 kraftværket.

1

2

B  Testplads for div. læringsaktiviteter

B

Studie 17 - Dansborg/Langhøj
CookBook PBL-002
juni 2018

3
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C  Entréen og de fem svaner

Cookbook PBL-C.001

Med hjælp fra Falck og SNM samles der 5 
stk trafikdræbte svaner til udstopning.
Svanerne fungere som vartegn for
Studie 17-Kokkedal og Fredensborg 
Kommune.
Foto fra Studie 17-Dansborg, hvor 
designer Dorthe Weis, konservere en  
trafikdræbt svane til biomekanisk   
undervisning i Studie 17.

C

C

Studie 17 - Dansborg/Langhøj
Fagmentor Dorthe Weis
CookBook PBL-005
november 2019
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D  Stjernescene med SDG Beamer

Cookbook PBL-D.001-005

1. Tribune købes ved Højer-møbler
2. Tæppe i genbrug af fiskegarn
 fra Ege-Tæpper.
 SDG-cirkelslag tegnes efter
 Cookbook PBL-006
3. LED-væg som digitale sætstykker
 bygges efter Cookbook PBL-008
 sammen med Viavisual.
 Er testet og i funktion i 
 Studie 17-Dansborg.

4. Solenergi fra tagets solanlæg 
 lagres i Flywheel med monitering  
 af energiforbrug/produktion.
5. Luftskibet sender til den store
 LED-skærm ved Stjernescenen

1

D

4

3

2

5

Studietur og procesrapport fra
Studie 17 - Dansborg
CookBook PBL-005-009
Januar 2020
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Makerspace
Stikord fra projektgruppen
-  Materialebar
-  Grovværksted/maskinværksted
-  Central lærerbase
-  Store ting ud og ind
-  Rumopdeling med lydisolerende 
    materialer
-  Testplads
-  Syværksted logosyning
-  Træværksted
-  Trykværksted
-  Vandrum med adgang til udearealer.
-  Glasrum til maskiner, som står og 
    arbejder
-  3D print
-  Lasercut
-  CNC-fræser
-  Udsugning
-  Flytbare vægge
-  Der skal kunne mørklægges.

E  Science Factory/Makerspace

E

Makerspace
...er en højteknologisk motor og bankende 
hjerte, med højt til loftet og fyldt med 
hardware og kreative udfoldelses - mulig-
heder. Her skal elever og lærere anvende 
og udforske de nye digitale teknologier. 
Det er her, der arbejdes med elevernes 
teknologiforståelse, hvor målet er at 
udvikle faglige kompetencer og opnå 
færdigheder og viden, således at ele-
verne konstruktivt og kritisk kan deltage i 
udvikling af læringsaktiviteter og digitale 
artefakter og forstå deres betydning. I 
skolens makerspace tilbydes eleverne at 
tage kontrol over nutidens computerkon-
trollerede værktøjer. Her arbejdes med 
prototyper og modeller til præsentation 
på Stjerne Scenen. 
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E  Science Factory/Makerspace

Makerspace indeholder:
Tegnestue med 3D modellering
Laserskæreværksted
3D-printværksted
Plastfabrik
Loddestation
Arduino’s, Hummingbirds, Fables, 
Micro:Bits, Lego Mindstorm
Droneværkst

Cookbook PBL-E. 001-006 

1. Kvadratiske rulleborde til skiftende 
 projektopgaver. 
 KeeKlamp anvendes som 
 lab-system i funktionsmodeller.
2. Faste pladser for værktøjskasser 
 langs materiale og værktøjstavle.
3. Plastkasser til div. materialer 
 og forsøg
4. A-bord fra Højer Møbler
5. Grafisk værktøjskasse 
 Model Experimentarium
6. Mobile rumdelere som støj-
 værktøjs- eller plantevægge.

1

4
5

6

3

2

E

Tech X - Rødovre, Rejserapport
CookBook PBL-015
Januar 2020



KlimaZirkus - Building Workshop STUDIE 17 - Kokkedal 15

E-1  Arbejdsborde på hjul

Cookbook PBL-E. 001 og 004

1. Møbler købes som samlesæt
 og samles som PBL-aktivitet
2. 2 x ERCO-skinne med LED-spot
 monteres under overligger
 Skinne til loftkroge og eludtag
3. Endevægge i tråd til ophængning  
 af div håndværktøj.
4. PBL-baserede værktøjskasser
 på hjul.
5. 3D printer placeres i værktøjskasse
 efter brug.

4

1

2

3
5

Procesrapport fra Højer Møbler. 
Sommer 2020

E1
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F  Genbrugsstationen og materialebaren
F

Genbrugsstationen 
I materialebaren sorteres alle skolens 
affaldsmaterialer, ligesom Science Park 
Kokkedals strategiske samarbejdspart-
nere vil blive opfordret til at bidrage med 
affaldsprodukter fra deres produktion. 
Materialerne indgår i nye sammenhænge 
i Maker Space og Science Factory og bliver 
således omsat til værdifulde ressourcer i 
elevernes projekter.
 

Brugen af genbrugsmaterialer vil således 
være en måde at øge eleverne bevidsthed 
om ressourcernes knaphed og forskellige 
fraktioners værdi, og give inspiration til en 
generel bevidsthed om affaldssortering. 
Derudover vil den systematiske genbrug af 
materialer bidrage til at mindske driftsom-
kostningerne af Science Park Kokkedal.

Procesrapport fra ARC
Amager Resource Center
Studie 17-Langhøj
Sommer 2018
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F-1  Plastfabrikken

Cookbook PBL-F. 001-003

De tre plastmaskiner er designet og byg-
get i en brugerdreven innovationsproces 
af Precius Plastic i Holland.
Precius Plastic har i en Open Source 
proces igennem flere år arbejdet med 
at udvikle disse tre maskiner til brug for 
arbejdet med at upcycle al den plastaffald, 
som omgiver et moderne samfund.
Fremstillingen af nye produkter via de 
tre maskiner, sætter focus på indsamling, 
sortering, materialekendskab, og design af 
nye produkter.

Leverandørliste
EnergiLeg kan bygge de tre maskiner i en 
brugerdreven innovationsproces med 
skolens elever.

-  Der elevfremstilles brugervejledninger  
til drift- og vedligeholdelse.

-  Der fremstilles et netbaseret produktka-
talog til Plastfabrikkens varesortiment af 
SDG-løsninger.

3. Plastpresse
I plastpressen kan plastgrunulaten smeltes 
og presses til plastplader, der efterfølgen-
de kan forarbejdes i lasercutteren

2. Plaststøber
Den granulerede plast smeltes i Plaststø-
beren og presses igennem varmelemet 
til div. plastforme, rundet eller firkantede 
plaststænger.

1. Plastsgranulator
Efter sortering af de forskellige plastmate-
rialer, bliver plasten granuleret til farve-
sorteret plastgranulat

F1

Studietur og procesrapport med
Emil Brogaard ITU, til
Precious Plastic Holland
Sommer 2021
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Idefabrikken
I Idefabrikken brainstormes der på ideer, 
der researches på nettet, resultaterne 
debatteres, opdagelserne rapporteres i 
artikler eller på store plancher, film klippes 
og viden formidles for et publikum. Man 
sidder alene og fordyber sig, man samles i 
større grupper, man griner og diskutere el-
ler man arbejder koncentreret på at forstå 
et resultat. 

Idéfabrikken
Stikord fra projektgruppen
-  Scene
-  Chill-out-room
-  Bøger
-  Udstillingsskabe til elevernes produkter.
-  Hævesænkeborde til hands- og minds               
    on.
-  Lyssætning er stemningsfuld
-  Læsehule
-  Vinduer udnyttes til udstillinger.
-  Der skal kunne mørklægges.

G  Idéfabrikken

G
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G-1   Proceshjulet som brætspil

Studie 17-Idéfabrikken     ny teksr
Det faglige hængsel i Studie 17 er den 
didaktiske tilgang til PBL og innovation.
Her beskrives hvordan PBL-forløb desig-
nes, gennemføres og evalueres via en 
rammefortællingen omhandlende FN’s 17 
verdensmål.
Didaktikken kan anvendes i indskoling, 
mellemtrin og udskoling og brætspil som 
anvendes i forbindelse med implemente-
ring af PBL og innovation er på trapperne. 

Innovation og *STEAM i den åbne skole
Innovationsdidaktiker Søren Peter Dalby 
Andersen, har som medstifter af 
KlimaZirkus-Building Workshop og 
Studie 17, igennem 6 år arbejdet med 
udviklingen af innovationsdidaktik og 
*STEAM i folkeskolens indskoling, mel-
lemtrin og udskoling. Brobygningen til 
Gymnasiet og de tekniske uddannelser er 
primært blevet varetaget af designer og 
Zirkusdirektør Peter Claudell.

*Science, technology, engineering, art and 
mathematics

Cookbook PBL-G.001-002

Brædtspillet produceres i Studie 17 - Makerspace

1. Spilkassen med de to tandhjul, 
 designes i FormZ til lasercutterens 
 skærefiler. 
 Kassen måler 40x40x10 cm  
 Lasercuttes i 5 mm birkekrydsfiner
 Birkekrydsfiner indfarves med   
 jernrusteddike (Emil opskrift) og   
 larkeres med højglans skibslak.
 Limes, samles og boltes.
2.  Tekster kalligraferes i cirkelslag på 
 manifold.
 Processkiver på acrylbase, monteres 
 med velcro på det store tandhjul.
3. Lærer/elev-vejledning i A4 printes
4. Smartphone monteres i holder til 
 undervisning på storskærm.
5. SDG-badges bruges som elevpræmier,
 når SDG-løsningsforslag er præsenteret
 på Stjernescenen

GreenBox med div proceshjul udvikles i samarbej-
de med CONCITO og Studie 17-Dansborg og Studie 
17-Langhøj

                               STUDIE 17 - FREM
TIDSVÆ

RKSTED
   

                                * S T E A M              
       

     
     

    
    

    
   

   
Kl

im
aZ

irk
us

 -B
ui

ld
in

g 
W

or
ks

ho

p

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 S
TU

DI
E 1

7 -
 FR

EMTIDSVÆRKSTED                                   * S T E A M
                                                 Klim

aZirkus -Building Workshop
1

2

3

4

2

5

Studie 17 - Dansborg
CookBook PBL-006
Januar 2020
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G-1  De otte grundelementer i projektbaseret læring (PBL)

1. Fagligt indhold

Der skal inddrages læringsmål fra alle 
fire dimensioner. Projektet skal foku-
sere på at inddrage læringsmål fra de 
fire dimensioner:  Viden, færdigheder, 
karakteregen-skaber og metarefleksion.

2. En udfordring, problem eller et  
 spørgsmål

Projektet er indrammet af et menings-
fuldt problem, der skal løses, eller et 
spørgsmål, der skal besvares, på det pas-
sende niveau. 

3. Undersøgelse

Eleverne engagerer sig i en fokuseret 
proces med at stille spørgsmål, finde res-
sourcer og anvende indsamlede informa-
tion konstruktivt.

4. Autenticitet

Projektet er en virkelighedsnær udfor-
dring eller  tager udgangspunkt i be-
kymringer, interesser og problemer i de 
elevernes liv.

5. Eleverne har medindflydelse 
 
Eleverne har medbestemmelse på pro-
jektets indhold, herunder hvordan de 
arbejder og hvilke produkter de laver.

6. Refleksion

Eleverne og lærerne reflekterer over 
elevernes læring, kvaliteten af    elever-
nes arbejde og hvilke forhindringer, der 
opstået samt strategier for at overvinde 
forhindringerne.

7. Feedback 

Eleverne giver, modtager og anvender 
feedback for at forbedre deres proces 
og produkter.

8. Offentligt produkt

Eleverne offentliggør deres projekt-
arbejde ved at forklare, vise og / eller 
præsentere det for publikum uden for 
klasseværelset.

Studie 17 - Dansborg
CookBook PBL-G.005-009
Januar 2020

PBL - forløb i Studie 17 gennemføres 
ofte via en iterativproces alla engineering, 
innovation eller design. PBL-forløb kan 
gennemføres på mange måde, men der er 
otte grundelementer som altid er en del 
af Studie 17.’s PBL-forløb.
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H  MakerLab. - Lab. 1

H

Det eksisterende laboratorium er velfun-
gerende og kan sagtens indgå i det nye 
Studie 17 koncept uden større ændringer.
Med Idéfabrikken dør om dør virker 
laboratoriet som et MakerLab knyttet til 
Idéfabrikken, på samme måde som 
MakerSpace/Science Factory i stueplanet.
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Haver til maver
Foodlab taler til alle elevernes sanser og 
lægger op til en variation af erkendelses-
former. Gennem arbejdet med frem-
tidens fødevarer: insekter, tang, havhaver, 
aqua-ponic, kaffesvampe og meget mere 
får eleverne mulighed for at kombinere 
STEM-fagene via praktiske, teoretiske, 
undersøgende og eksperimenterende 
arbejdsformer. Når visionerne skal udføres 
i praksis, bliver testopstillingerne bygget 
sammen med eleverne. 

Stikord fra projektgruppen
-  Kombination af fysiklaboratorium og 
madkundskab.
-  Arbejdsborde:  Gashane/laboratorie-
bord
-  Håndvask og kogeplader ved arbejds-
borde
-  Arbejdsstation til undersøgelse af de 
fem grundsmage
-  Spisepladser
-  Redskabsvæg. 
-  Chili/fermenteringsting (fra Københavns 
Universitet/Aquaponic) (Foto mentordyst)
-  Mikroskoper
-  Grobot
-  Drivhus (Er i haven) foto fra Søren
-  Materialeskabe (glas)
-  Højbede
-  Pizzaovn
-  Sø
-  Humle
-  Udekøkken (Foto fra A.P.Møller Skolen)
-  Der skal kunne mørklægges.

I  FoodLab. - Lab. 2 

I
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Punktudsug og stinkskabe
Næsen er det fineste instrument i Food-
Lab, så det er af afgørende betydning 
for madeksperimenterne at duftoplevel-
serne kan stå alene... derfor den nuance-
rede rumudsugning med stinkskabe og 
punktudsug.

Maden i focus!
Et neutralt rum i sort, gråt eller hvidt er 
med til at fremhæve farver og strukturer i 
de anvendte råvarer.
Søren Peter demonstrere herunder, 
hvordan skabselementer kan køres rundt i 
rummet og indgå i forskellige madeksperi-
menter.

Udeværksted på A.P. Møller Skolen
Med udsigt over Slien Fjord i Slesvig arbej-
der gymnasieeleverne med SDG-stempler 
og Slien-Slam på
disse solide polerede granitborde.

I-1  Foodlab/Udekøkken - Lab. 2

FoodLab ved Sorø Akademi
Cookbook PBL-027.01
Januar 2020
A.P. Møllerskolen
August 2019
Cookbook PBL-027.02
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I-2  FoodLab/Madværksted -  Lab. 2

Aquaponic - cirkulær madproduktion
Aquaponic-aktiviteten i Madværkstedet er 
et godt eksempel på bæredygtigtig, cirku-
lær madproduktion efterWW
Her opdrættes fisk, dyrkes grønsager og 
vokses insektlarver til fiskefoder og til 
madværkstedets ”madaffaldskværn”

Cookbook PBL - I.001-004

1. Euro-palle med 3 rammer
 Bygges i lærketræ
2. Støtteramme i lærketræ
3. Støbejernsgitter som teknikvæg
 Vandcirkuleringssystem styres af
 Microbits.
4. Acryl/Vivac som akavarie
 Fiskeproduktion med danske arter.
 ERCO LED-belysning.

1

2

3

4

I 2

Københavns Universitet
CookBook PBL-027
juni 2019
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Klub17 er mødested for børn og unge, 
hvor de møder og får naturvidenskabs-
mæssig viden, holdninger, oplevelser og 
ressourcer som fremmer deres science 
kapital.   
 
Børn og unge kan i studie17 diskutere 
og arbejde med og adressere de globale 
udfordringer, der er skitseret i FN’s udvik-
lingsmål. Vi ønsker at skabe en faglige og 
sociale kontekst som kan fremme:  
-       børn og unges motivation for STEAM.  
-       børn og unges viden og interesse for 
verdensmål og STEAM.  
-       børn og unges omgangskreds og dag-
lige eksponering med STEAM.
-       børn og unges mødes med lokale 
naturvidenskabelige personer, organisatio-
ner og virksomheder. 

J.  Klub 17  
K L U B  17 - K o k k e d a l 
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Klub 17 - Kokkedal er i dag etableret af 
eleverne i lokalerne på 1 sal i en bruger-
dreven innovationsproces.

J

Rejseholdet i Klub 17 Kokkedal
Det frivillige element i Klub 17 - Kokke-
dal, sikre at det bliver de mest engage-
rede elever fra alle spor, som deltager 
i den opsøgende virksomhedsaktivitet 
”Rejseholdet”.
Elevgruppen fungerer som unge 
videnskabsjournalister, som besøger 
grønne produktionsvirksomheder, 
kraftværker, biogasanlæg, rensnings-
anlæg mm.
Gruppen udarbejder Greentech-rap-
porter til brug for arbejdet i Studie 17.



KlimaZirkus - Building Workshop STUDIE 17 - Kokkedal 26

At redigere film og lyd bliver en mere og 
mere integreret del af børns hverdag. I 
redigeringsrummet får eleverne mulighed 
for at arbejde mere professionelt med 
billeder og lyd. De oplever en filmklip-
persfaglighed og den kreative proces, der 
ligger i at producere en fortælling. 

Inspiration fra TechX
I det lydtætte glasbur kan eleverne op-
tage podcasts og lave musik. Her kan 
eleverne indspille og mixe musik, og de 
kan få undervisning i lydstudieteknik og 
musikproduktion. Dette billed- og lydspor 
kan give en vigtig dimension til elevernes 
fremlæggelse

K.  Musik- og digitalt redigeringsrum

Redigeringsrum
Stikord fra projektgruppen
-  Flytbare vægge
-  TV studie med Greenscreen
-  Lysanlæg
-  Lydstudie til POD cast og musik 
   (Foto fra Tech X)
-  Skabe til udstyr
-  Redigeringsstation til billed/lyd 
-  Story board
-  Fremvisningssal
-  Rekvisitskabe
-  Div kameraer
-  Lyddødt rum
-  Der skal kunne mørklægges.

K

Procesrapport fra  Tech X og
Film X
Cookbook PBL-K.022
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BodyLab 
I BodyLab undersøges, hvordan vores 
fascinerende krop fungerer, og hvordan 
den forandrer sig undervejs gennem livet. 
BodyLab er det ideelle testlaboratorie, 
som skaber rammerne for et samarbejde 
mellem STEM-fagene og idræt. BodyLab 
er også stedet, hvor der skal opklares 
mordgåder via retsmedicinerens naturvi-
denskabelige teorier og arbejdsmetoder. 
Så kom og lyt til hjerteslaget, mål din lun-
gekapasitet eller test din gribestyrke, din 
hoppehøjde, lad hjernen snyde sanserne 
eller undersøg dit kondital... eller brug 
naturvidenskaben til at opklare et mord

Stikord fra projektgruppen 
-  Løbebånd gruppe
-  Kondicykler grupper
-  Laboratorieagtigt
-  Sansebane
-  Test med iltoptagelse og pulsmåling 
fedtmåling
-  Menneskedreven kraftværk 
Energimåling
-  Koordinationsvæg (Hinkerude)
-  Motorikbane/sansebane (ligger i haven) 
Oppe på balustraden
-  Lugte følestation
-  Smagssansen
- Finmotoriske aktiviteter.
-  Aktivitetshjul (Lykkejul)
-  Hvad sker der inden i kroppen (Menne-
ske her er din krop-Experimentarium)
-  Der skal kunne mørklægges.

L.  BodyLab. - Lab. 3

”Menneske her er din krop”
”Dig og Mig”
Experimentarium
Cookbook PBL-022
2005
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L-1  Menneskekraftværket

Cookbook PBL - L. 001-006
 
Hovedaktiviteten i BodyLab er Menneske-
kraftværket, som virker som Studie 17´s 
Fitnescenter med en lang række energi-
producerende apparater til løb, cykling, 
hop, skiløb etc.
Al energiproduktion moniteres og ele-
verne kan få målt iltforbrug, puls, fedme-
indeks mm.
Aktiviteten suppleres med det store ener-
gihjul i Science Parken. Her kan der pum-
pes vand op med gummistøvlepumpen 
til parkens vandkredsløb og til vanding af 
planterne i ”Haver til maver” 

PBL-022 produceres i et PBL-forløb i sam-
arbejde med EnergiLeg 

3

Menneskekraftværket

1. Monitering af energiproduktion
2. Der pumpes energi i systemet
3. Der cykles energi i systemet
4. Der løbes energi i systemet
5. Der produceres energi til aktivitets
 musik
6. Energioverskud overføres til det  
 centrale energilager/Flywheelet

2

1

5

6

4

EXPO 98 Lissabon
Aqua Vitalis/Experimentarium
Cookbook PBL-EXPO98
Januar 2000
EnergiLeg APS
Cookbook PBL-L.001

L
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Science	  Park	  Kokkedal
Hovedprojekt/Budget
24	  januar	  2020
KlimaZirkus	  v.	  	  Peter	  Claudell	  &	  Søren	  Peter	  Dalby	  Andersen

Bemærkninger:
Der	  henvises	  til	  visionsoplæg	  Science	  Park	  Kokkedal	  2019	  (sidetal	  og	  rumnumre)
Istandsættelse	  af	  lokaler	  foretages	  iflg.	  Henning	  Larsens	  byggeprogram	  
*	  Kan	  udvikles	  i	  en	  brugerdreven	  innovationsproces	  med	  skolens	  elever/Science	  Factory

Aktivitet Leverandør Antal Genstand Samlet PC	  t. SPDA	  t. á	  1000	  kr Samlet	  løn samlet

Udviklingsproces	  på	  Kokkedal	  Skole
Building	  Workshop	  1	  	  	  18	  februar	  2020	  kl	  13-‐16	  (incl	  materialer) KlimaZirkus 1.000,00	  kr 12 12 24 24.000,00	  kr	  	  	  	  	   25.000,00	  kr
Building	  Workshop	  2	  	  	  	  	  3	  marts	  	  	  	  2020	  kl	  13-‐16	  (incl	  materialer) KlimaZirkus 2.000,00	  kr 12 12 24 24.000,00	  kr	  	  	  	  	   26.000,00	  kr
Procesrapport:	  	  Liste	  over	  de	  fornødne	  anskaffelser	  og	  prissætning	  heraf. KlimaZirkus 40 20 60 60.000,00	  kr	  	  	  	  	   60.000,00	  kr
i	  alt 108.000,00	  kr	  	   111.000,00	  kr

Trapperum	  med	  ny	  indgang	  (er	  flyttet	  til	  rum	  10,	  se	  side	  9)
*	  	  Helixtrappe	  med	  hoveddør Arkitekt/bygherre 800.000,00	  kr 800.000,00	  kr
*	  	  BIG	  BANG/fede	  Forskere	  iflg	  Visionsoplæg	  (overslag) KlimaZirkus 250.000,00	  kr 250.000,00	  kr
i	  alt 1.050.000,00	  kr

Maker	  Space/Science	  Factory	  (rum	  11,12,13,14	  side	  6,	  se	  side	  11,	  12)
*	  	  Værktøjskasser	  på	  hjul	  incl	  lås	  og	  håndværktøj KlimaZirkus 5 10.000,00	  kr 50.000,00	  kr 10 0 10 10.000,00	  kr	  	  	  	  	   60.000,00	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*	  	  Lokaleindretning	  med	  supplerende	  møbler Højer	  Møbler 50.000,00	  kr 50.000,00	  kr 4 2 6 6.000,00	  kr	  	  	  	  	  	  	   56.000,00	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Lasercutter	  eduARTx750	  (elevprojekt	  med	  manual) eduART 1 60.000,00	  kr 60.000,00	  kr 0 4 2 2.000,00	  kr	  	  	  	  	  	  	   62.000,00	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Udsugning	  med	  kulfilter	  Kulfilter	  eduAIR	  750 eduART 1 15.500,00	  kr	  	  	  	  	  	  	  	   15.500,00	  kr 0 0 0 -‐ 	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   15.500,00	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  D	  printer	  á	  2000	  kr	  (elevprojekt	  med	  manual) eduART 5 10.000,00	  kr	  	  	  	  	  	  	  	   50.000,00	  kr 0 0 0 -‐ 	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   50.000,00	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*	  	  Materialebar/genbrugsstation KeeKlamp 1 40.000,00	  kr	  	  	  	  	  	  	  	   40.000,00	  kr 6 0 6 6.000,00	  kr	  	  	  	  	  	  	   46.000,00	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*	  	  Materialehylder KeeKlamp 1 10.000,00	  kr 10.000,00	  kr 2 0 2 2.000,00	  kr	  	  	  	  	  	  	   12.000,00	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
i	  alt 26.000,00	  kr	  	  	  	   301.500,00	  kr

FoodLab	  (rum	  1.2,	  se	  side	  13-‐14)
*	  	  Lokaleindretning	  med	  supplerende	  møbler Højer	  Møbler 1 100.000,00	  kr 100.000,00	  kr 5 1 6 6.000,00	  kr	  	  	  	  	  	  	   106.000,00	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  
Udstyr	  i	  henhold	  til	  bilag	  1	  	  Foodlab	  Science	  Talenterne	  Sorø KlimaZirkus 1 600.000,00	  kr	  	  	  	  	  	   600.000,00	  kr 40 5 45 45.000,00	  kr	  	  	  	  	   645.000,00	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  
*	  	  2-‐3	  aktiviteter	  i	  samarbejde	  med	  KU KlimaZirkus/KU 1 150.000,00	  kr	  	  	  	  	  	   150.000,00	  kr 40 5 45 45.000,00	  kr	  	  	  	  	   195.000,00	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  
i	  alt 96.000,00	  kr	  	  	  	   946.000,00	  kr

BodyLab	  (rum	  1.1,	  se	  side	  15)
*	  	  Lokaleindretning	  med	  supplerende	  møbler Højer	  Møbler 1 200.000,00	  kr 200.000,00	  kr 5 1 6 6.000,00	  kr	  	  	  	  	  	  	   206.000,00	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  
*	  	  Udstyr	  i	  henhold	  til	  bilag	  2	  	  "Menneske	  her	  er	  din	  krop"	  Experimentarium KlimaZirkus/Energileg 1 600.000,00	  kr	  	  	  	  	  	   600.000,00	  kr 40 5 45 45.000,00	  kr	  	  	  	  	   645.000,00	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  
i	  alt 51.000,00	  kr	  	  	  	   751.000,00	  kr

Samlet 3.159.500,00	  kr

Projektomkostninger
Produktionsledelse	  (10%	  af	  etableringsomkostningerne) KlimaZirkus 315.950,00	  kr
Møder,	  virksomhedsbesøg	  mm. KlimaZirkus 40 40 80 80.000,00	  kr	  	  	  	  	   80.000,00	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Samlet	  projektomkostninger 395.950,00	  kr

Total 256 107 3.555.450,00	  kr
Reserve 500.000,00	  kr
I	  alt 4.055.450,00	  kr
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God arbejdslyst! 

FNs 17 verdensmål 
Den gode løsning eller det bæredygtige
produkt er elevernes gulerod i Studie 17. 
Proceshjulet driver og understøtter in-
novationsprocessen i udviklingsprocessen 
frem mod aflevering på Stjernescenen.


