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Skolestart er for mange børn forbundet 
med stor glæde og forventning, en enorm 
nysgerrighed efter læring og en motva-
ton tl at udvikle egne evner. 
Dette ønsker vi at styrke og bevare op 
igennem et helt skoleforløb. Vi oplever 
at vi har fagligt super dygtge elever i 
Danmark, når vi giver dem en opgave og 
underviser dem i hvordan opgaven skal 
løses. Derimod ser det anderledes ud, hvis 
eleverne får helt åbne opgaver, som de 
selv skal løse. Nytænkningen og kreatvi-
teten i opgaveløsningen mangler, og det 
skal vi turde at satse på, for det bliver en 
efterspurgt vare i fremtden.

Danmark har i mange år haft en stærk 
positon som videnssamfund, og vores vel-
stand bygger i høj grad på vores evne tl at 
tænke innovatvt og kreatvt samt udvikle 
produkter og løsninger, som kan sælges 
ud over landets grænser og bidrage tl 
løsning af globale udfordringer.

Et væsentligt element i denne indsats er 
at sikre, at vi uddanner unge mennesker 
tl at tænke innovatvt og kreatvt. Kreatvi-
tet er med tl at øge elevernes science-ka-
pital og udstyre dem med de såkaldte 21. 
century skills. -De kompetencer som er, og 
bliver, efterspurgt i det 21. århundrede. 

Udviklingen af skolerne er en investering 
i fremtden, og her ønsker vi at gå for-
rest og udvikle en hub for science samt 
arbejdet med virkelighedsnære emner 
og projekter i forbindelse med de 17 
verdensmål. Vi ønsker at sætte fokus på 
science- og innovatonsfaciliteter i forbin-
delse med udviklingen af nye bygninger.

Målet er fokus på stærk faglighed ved at 
bygge en læringsarena, hvor børn og unge 
tlegner sig faglig viden og kompetencer 
ved at gøre, lege, konstruere, ideudvikle, 
løse virkelige problemer og bruge deres 
naturlige nysgerrighed og skabertrang tl 
at lære og udvikle sig.

SPRS Science- og innovatonsarena er 
et læringsmiljø, der er etableret og ejet 
af Sorø Privatskole. Målet er dog, at det 
via Scienceklub 17-Sorø kan blive et sted 
for bl.a. alle science-interesserede børn i 
kommunen.

*STEAM: Science, technology, engineering, art and mathematcs

S T E A M*

SPRS Science- og innovationsarena



KlimaZirkus - Building Workshop 3SPRS Science- og innovatonsarena

SPRS Science- og innovationsarena er:

• En arena for fremtdens 
 forandringsagenter
• Didaktk, håndværk, teknologi,  
 kunst, STEAM og åben skole
• Innovaton, engineering og 
 designtænkning
• Et samarbejde på tværs af sektorer
• Kontnuitet, struktur og erfaring
• Et netværk og deling af erfaring
• Science-kapital styrket helt fra 
 de små klasser
• En arena med fokus på at flere
  vælger en STEAM uddannelse 
 og karriere

Opførelsen af SPRS Science- og 
innovationsarena knytter sig tæt til 
nuværende aktiviteter:
• Makerspaces – 
 Vi har indkøbt lasercutter, 
 folieskærer og 3D printere
• Sorø Scienceklub 17- fritdstlbud  
 der tlbyder scienceaktviteter tl  
 børn og unge i Sorø Kommune
• First Lego League – 
 Vi deltager årligt
• Teknologiforståelse – 
 Vi deltager i projektet Ultra:bit,  
 hvor eleverne introduceres tl  
 kodning, samt fordybelsesfaget  
 kodning på mellemtrinnet.
• Talentfokus – Sciencetalenterne  
 har anderkendt vores arbejde ved  
 at certficere os som en skole med  
 fokus på talent.

• Projektbaseret læring – 
 Vi ønsker i endnu højere grad at  
 implementere PBL som et 
 pædagogisk supplement tl vores  
 stærke læringskultur. 
 Målet er at fremme elevernes  
 kreatvitet, metodiske tlgang tl 
 at lære samt det tværfaglige 
 samarbejde.

Oplægget her beskriver den proces skolen 
har været igennem, og opsamler lærer-
nes, ledelsens samt bestyrelsens ideer tl 
hvilke elementer den nye læringsarena 
skal indeholde, og ikke mindst hvordan 
elever og lærere skal blive i stand tl at 
arbejde i laboratorier og værksteder.
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Et godt læringsmiljø
er den fysiske repræsentaton af en 
velfungerende læringskultur - de værdier, 
overbevisninger og pædagogiske praksis, 
der deles af lærere, ledelse og elever.
 
Formålet med de nye bygninger…
1) Kunne tlbyde de fysiske rammer 
for fremtdens undervisning så vi kan være 
på forkant med den virkelighed, som 
eleverne skal være en del af.
2) Større og bedre lokaler tl at 
rumme skolens ældste elever og mulighed 
for at lave bedre læringsfællesskaber for 
dem.
3) Løse skematekniske udfordringer i 
faglokalerne.
4) Løfte elevernes abstraktonsniveau 
tl at være nytænkende, innovatve og 
selvkørende i opgaveløsningerne.
5) Understøtte en didaktsk og 
pædagogisk udvikling og kultur henimod 
Projektbaseret læring (PBL).

Designet skal styres af læringsfilosofien

                               STUDIE 17 - Science Factory       
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Projektbaseret læring og læringsfilosofi 

Den nyeste forskning indenfor didak-
tk viser, at kompetencer bedst tlegnes 
gennem konkrete erfaring ind i en faglig 
sammenhæng, hvor der er fokus på krea-
tve og iteratve processer. Det er denne 
forskning som er baggrunden for, at 
skolen ønsker at implementere en didak-
tk, som baserer sig på en projektbaseret 
læringsfilosofi.

På denne måde vil skolens elever opleve 
at deres faglige progression finder sted via 
mødet med følgende elementer:

•   Grund- og kernefaglighed i 
 skolens fag

•   Mødet mellem praktske problem 
 stllinger og faglige mentorer

• Iteratve processer 

De otte grundelementer i 
projektbaseret læring (PBL)
1. Fagligt indhold
2. En virkelighedsnær udfordring
3. Undersøgelse
4. Autencitet
5. Eleverne har medindflydelse
6. Refleksion
7. Feedback
8. Offentligt produkt

Kloge hænder giver kloge hoveder
Når eleverne skal producere deres offent-
lige produkt opnås en god synergi i mødet 
mellem de praktske og teoretske elemen-
ter af skolens fag. Ved at anvende digitale 
værktøjer som lasercutter og 3D print i 
Håndværk & Design kan præsentatonerne 
i Natur & Teknik opnå en ekstra dimension 
og dybde samtdig med, at eleven tlegner 
sig nye praktske kompetencer.
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Rejseholdet
Ideen med Rejseholdet opstod i slutnin-
gen af 1990 på Experimentarium, hvor 
ny viden i en udviklingsafdeling, var helt 
afgørende for at Science Centeret kunne 
udvikle sig og der kunne findes på nye na-
turvidenskabelige aktviteter i udstllingen.

Connecting Minds - Creating the future

Tellurium 
Her er det Science afdelingen på A.P. Møl-
lerskolen, som folder sig ud under Olafur 
Eliassons ”Tellurium” - Solsystem.

Dataindsamling på Slien Fjor - SDG 14
Sammen med universitetet i Kiel bygger 
A.P. Møller Skolens elever den lille båd om 
tl brug for datainsamling på Slien. Solcel-
ler og batteri sikre strøm tl båden locker-
system.
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Besøg hos TechX 
At besøge og lade sig inspirere af andre 
skoler, gymnasier og naturvidenskabelige
formidlingsinsttutoner er vejen tl at 
skabe fremtdens skole. 
Sorø Privatskole besøgte TechX, hvor pro-
cessen med det nye Studie 17 blev skudt i 
gang. 
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SDG-Dome som ny naturfagsafdeling

Grundplan for Studie 17 - Sorø
Naturfagsbygningen åbner sig ud mod 
den omgivende have, hvor faglighed 
og aktviteter rammesættes via de fire 
elementer luft, jord, ild og vand.

Fremtidsværkstedet
Møde i BLOX HOP med direktør Rane 
Willerslev fra Natonalmuseet om udviklin-
gen af nye museale læringsrum. 
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2

1

3

5

6
4

7

9

8

1. SDG-Dome indgang N,S,Ø,V  
2. Jord - biotophave
3. Vand - Vandets kredsløb
4. Luft - Leg med luftens kræfter
5. Ild - BodyLab/Kraftværket
6. Central agora med 
 Foucaultpendul fra dometop
7. Lokaler åbnes mod den 
 indvendige ovenlyste agora
8. Dome som transperant
 klimaskærm
9. Procesgangen med Big Bang
 og Darwins Evolutonsparade

De fire elementer
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Building Workshop i Gymnastiksalen
Skolens gymnastksal blev omdannet tl 
en idéfabrik og tegnestue med værktøjs-
kasser og materialeprøver. 
I tegnestuen kunne div. lærerteam finde 
modeltekniske råd fra designer Peter 
Claudell. Materialebaren i salens modsat-
te ende stod didaktker Søren Peter Dalby 
for, et veritabelt udbud af laserskårne 
møbler lette vægge og materialer, samt 
naturfagligt udstyr i modelform. 
Nu skulle ledelse, lærere og pædagoger 
samskabe en fantastsk skole. Det hele 
blev fremlagt for en veloplagt bestyrelse.  

Idéfabrikken på Sorø Privatskole
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Fællesrum

Multiflexibelt dobbelthøjt samlingsrum
Multfunktonelt, dobbelthøjt fællesrum
Rummet skal kunne fungere som sam-
lingsrum for alle skolens elever. Følgende 
elementer bør indgå i designet af rummet:

• Hæve-sænkescene

• Lette, lydisolerede, flytbare 
 vægelementer som muliggør 
 fleksibel indretning

• Justerbart dags- og LED kunstlys

• Lydabsorberende materialer

• Cirkulære materialestrømme

• Mulighed for præsentaton af 
 elevernes produkter på en 
 professionel måde

• Læsehuler

• Små læsetrapper som også kan  
 bruges tl præsentatonsområde
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Fællesrum

Stjernescenen
Et centralt element i fællesrummet er 
Stjernescenen. Scenen som bruges tl 
elevpræsentatoner, teaterforestllin-
ger, koncerter og lignende. Scenen er 
et naturligt samlingspunkt i forbindelse 
med events, workshops og andet for hele 
skolen.
Når scenen ikke benyttes, er et centralt 
element i rummet Foucault-pendulet, som 
understreger skolens arbejde med na-
turvidenskaberne og de kreatve fag. Når 
scenen benyttes, hejses pendulet op.

Den naturvidenskabelige stemning under-
streges af en flok flyvende, udstoppede 
fugle, grønne planter, blæst og rislende 
vand etc.

En central Helixtrappe forbinder bygnin-
gens planer og danner samtdig tribune 
for Stjernescenens mange aktviteter.
Katrin Fritzsche fra A.P. Møllerskolen med 
DNA-Helix.
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Naturfagsrum

Rum til nysgerrighed og forundring
Skolens nye naturfagsafdeling er en cen-
tral del af udviklingen af skolen. Afdelin-
gen understøttes af den projektbaserede 
læringsfilosofi og kommer tl at spille en 
central rolle også i forhold tl flere af de 
andre fag.
Rummene skal inspirere tl nysgerrighed 
og forundring. Det er her de virkeligheds-
nære udfordringer bearbejdes og teorier 
afprøves. Her er plads tl fordybelse og 
vilde eksperimenter. Der er en god sam-
menhæng mellem lokaler inde og facilite-
ter ude.

Materialebaren
Materialebaren/genbrugstatonen har 
fokus på råstoffer samt,  hvad vi bruger 
råstoffer tl, og hvor de kommer fra. 
Der er fokus på genbrug og genanven-
delse og eleverne kan få viden om alt fra 
plastk, glas tl træ, stål, gummi mm.
Ydeligere vil genbrugsstatonen fungere 
som materialebar for Studie 17 - Sorøs 
mange elevproduktoner.  
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Naturfagsrum

Mobilitet
Alt skal være let at køre frem og tlbage.
Alle aktviteter foldes ud fra et rullebord.
Foto fra A.P. Møllerskolen i Slesvig
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Makerspace

I skolens makerspace tlbydes eleverne at 
tage kontrol over nutdens computerkon-
trollerede værktøjer. Her arbejdes med 
prototyper og modeller tl præsentaton 
på Stjernescenen. Værkstedet kan bl.a. 
indeholde:

• Tegnestue med 3D modellering
• Laserskæreværksted
• 3D-printværksted
• Loddestaton
• Arduino’s, Hummingbirds, Fables,  
 Micro:Bits, Lego Mindstorm
• Droneværksted 

Makerspace er en højteknologisk motor 
og bankende hjerte i Studie 17. Her skal 
elever og lærere anvende og udforske de 
nye digitale teknologier. Det er her, der 
arbejdes med elevernes teknologiforståel-
se, hvor målet er at udvikle faglige kom-
petencer og opnå færdigheder og viden, 
således at eleverne konstruktvt og kritsk 
kan deltage i udvikling af læringsaktvite-
ter og digitale artefakter og forstå deres 
betydning. 

Foto er fra Maker Space ”Under Broen 
ved BLOX HUB og fra Studie 17 - Dansborg 
med virksomhederne: Biofos, Ørsted og 
Watsup Power.
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Studietur tl FoodLab ved 

Sorø Akademi

Januar 2020

Punktudsug og stinkskabe
Næsen er det fineste instrument i FoodLab, så det 
er af afgørende betydning for madeksperimen-
terne at duftoplevelserne kan stå alene... derfor 
den nuancerede rumudsugning med stnkskabe og 
punktudsug.

Maden i focus!
Et neutralt rum i sort, gråt eller hvidt er med tl 
at fremhæve farver og strukturer i de anvendte 
råvarer.

Kageruller, røreapparater, skåle og fade
Stemningen af et madlaboratorium understreges 
af glasskabene med køkkenudstyr.

På hjul
Søren Peter demonstrere herunder, hvordan 
skabselementer kan køres rundt i rummet og indgå 
i forskellige forsøg.

Foodlab

Foodlab taler tl alle elevernes sanser og 
lægger op tl en variaton af erkendelses-
former. Gennem arbejdet med frem-
tdens fødevarer: insekter, tang, havhaver, 
aqua-ponic, kaffesvampe og meget mere 
får eleverne mulighed for at kombinere 
STEM-fagene via praktske, teoretske, 
undersøgende og eksperimenterende 
arbejdsformer. Når visionerne skal udføres 
i praksis, bliver testopstllingerne bygget 
sammen med eleverne. 
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Sammenhængen mellem ude og inde 
er vigtgt for at understøtte den projekt-
baserede læringsfilosofi. Eleverne skal 
have let adgang tl at afprøve deres tanker 
om de virkelighedsnære udfordringer, 
de arbejder med, og de skal kunne finde 
inspiraton i naturen omkring skolen. Sam-
menhængen kan skabes med glasparter, 

Foodlab og uderum

foldevægge og ved at etablere grønne 
elevhaver udenfor, som benyttes som en 
integreret del af undervisningen. Dette 
vil også give en mulighed for at tlføje en 
udedel tl Foodlab og elevhaverne vil også 
kunne benyttes i madkundskab.
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Uderum

Experimentariumpark
- Grønne elevhaver
- Ild og vand, jord og luft
- Tydelig sammenhæng imellem
 inde og ude (glas, foldevægge)
-  
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Uderum

Under åben himmel
Eksperimenter med sol, vind, vand, mud-
der, ild.
Naturfagsbygningen skal åbne ud mod 
den omgivende naturfaglige have og ener-
gilegepladsen ”Kraftværket”.

Lort til guld!
SDG stempler fremstlles på A.P Møller-
skolens udelaboratorier med granitborde 
og masser af plads tl forsøg med døde 
dyr og mere svinende slamforsøg fra Slien 
Fjord, hvor slam forvandlet tl nye 
materialer.
Svanepræparatet som her dissekeres af 
Dorthe Weis fra Experimentarium, vil have 
det bedre ude end i Studie 17 - Dansborg 
lille køkken.  
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Klasselokale

En udvidelse af kapacitet af klasseloka-
ler er et væsentligt element af skolens 
udvidelse. I designet af klasselokalerne 
vil det være centralt at overveje følgende 
elementer:

• Læsehuler – mulighed for 
 fordybelse

• Lette skærmvægge

• God plads tl fleksible opdelinger

• Mulighed for arbejde i mange 
 stllinger

• God sammenhæng mellem ude 
 og inde

• Flydende overgang mellem 
 klasserum og gruppearbejde
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Klasselokale
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Musik- og digitalt redigeringsrum

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 filmklippers 
faglighed og den kreatve proces, der lig-
ger 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 
musikprodukton. Dette billed- og lydspor 
kan give en vigtg dimension tl elevernes 
fremlæggelser.
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Klub 17

Science kapital
Klub17-Sorø er skolens tlbud tl elever, 
som gerne vil gå tl science i deres fritd. 
Klub17-Sorø er et naturfagligt mødested 
for børn og unge. Her møder de natur-
faglig viden, holdninger, oplevelser og 
ressourcer som samlet set fremmer deres 
science kapital. I Klub17-Sorø er der fri leg 
efter skoletd. Det er stedet hvor byens 
naturfagsnørder mødes og udvikler inno-
vatve løsninger på FN’s 17 verdensmål. 
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Klub 17   SDG-mærker

Ejerskab til FNs verdensmål
Eleverne har redesignet  de 17 SDG il-
lustratoner i en mere fri håndtegnet 
version. Illustratonerne blev scannet og 
anvendt tl fremstlling af badges, rødler-
mærker tl bålbrænding, Slien Slam- mær-
ker, genbrugsmærker, mm
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