SÅDAN BIDRAGER LOKAL VIND OG
SOL TIL DEN GRØNNE OMSTILLING

LÆRINGSRUM VED VIND- & SOLANLÆG
FORMIDLER ELEVOPGAVER MED AFSÆT I LIVE DATA FRA PRODUKTIONEN.
HVOR MEGET GRØN STRØM PRODUCERES? HVOR MEGET CO2 SPARES.?
LÆS OM PIONERERNE I SÆD-UBJERG, SOM ALLEREDE HAR SKABT
ET AUTENTISK LÆRINGSRUM VED VINDTVED MØLLERNE.
FÅ INSPIRATION TIL HVORDAN DU SELV KAN BRUGE KONCEPTET.

1

EnergiLeg ApS

+45 6343 3161

e-mail: info@energileg.dk

WWW.ENERGILEG.DK

LÆRING OM ENERGI & KLIMA - DET LOKALE & GLOBALE
DE LOKALE VE ANLÆG SÆTTER
FN’S VERDENSMÅL PÅ DAGSORDEN
Ved du, hvordan de lokale vindmøller helt konkret bidrager
til den grønne omstilling? Nej, vel!! Vi ønsker at bruge de lokale
møller til at vise, at den lokale indsats er en del af både den
nationale og globale indsats mod klimaforandringerne.
Ved at tage udgangspunkt i de møller, som eleverne kender fra
landskabet giver vi snakken om klimaet et konkret og lokalt udgangspunkt. For anlæggene har betydning i det store regnskab!
Tilgangen skal øge elevernes evne til at forstå, reflektere og
diskutere fremtidens energiformer og deres betydning for deres
egen fremtid på kloden. Udgangspunktet er en energihytte eller
et panoramabord med plancher, som formidler viden om Energi.
I tillæg præsenteres og med tilhørende læringsaktiviteter, der
bidrager til indsigt i den grønne omstilling. Produktionen fra de
lokale vind- og solanlæg sættes i relief, og der skabes mening
og indsigt i den grønne omstilling lokalt og globalt.

UNIKT STÆRKT TEAM
VIDEN OM VIND

Viden om Vind leverer digital platform til grafisk præsentation af live-data fra møllernes
produktion af grøn strøm samt viden til de relevante undervisningsmaterialer.
Kontakt: Anton Gammelgaard – Tlf.: 29 25 65 23 / 21 68 14 33 – ang@videnomvind.dk
www.videnomvind.dk

SPÆNDENDE OG VEDKOMMENDE LÆRING

NATURFAGSKONSULENTEN

Lærere og elever får med afsæt i de lokale anlæg et let tilgængeligt materiale til undervisning i energi og klima.
Vi gør det lettere for den enkelte naturfagslærer at forberede sig
og undervise i tværfaglige forløb. Skoler i omegnen får et unikt
udendørs læringsrum med interaktive undervisningsfaciliteter,
og vi skaber en tæt kobling mellem møller og hverdag.

ENERGILEG

Kilowatt er et abstrakt begreb. Hvad nu hvis vi sætter produktionen af den grønne strøm fra de lokale vind- og solanlæg
i forhold til elevens egen eller familiens forbrug af strøm?
Hvordan ser regnskabet så ud? Og hvor meget af kommunens
CO2-udledning fortrænger møllerne lige nu?

En oplagt mulighed for at arrangere udflugter, så eleverne kan få
undervisning til suset fra vingerne.

EnergiLeg ApS

+45 6343 3161

e-mail: info@energileg.dk

WWW.ENERGILEG.DK

Naturfagskonsulenten udvikler det faglige pædagogiske og didaktiske indhold og sikrer,
at undervisningsmaterialet er udarbejdet i helhold til undervisningsministeriets opstillede
læringsmål. Naturfagskonsulenten har blandt andet været med til at udvikle indhold og
formidling til Naturkraft.
Kontakt: Ulla Hjøllund Linderoth – Tlf.: 61 34 60 26 – naturfagskonsulenten@gmail.com
www.naturfagskonsulenten.dk

EnergiLeg udvikler, producerer og monterer al hardware til lærings- eller formidlingsstationer. EnergiLeg monterer og sørger også gerne for service på hardware.
Alle installationer overholder sikkerhed. EnergiLeg udvikler innovative, selvforsynende
løsninger indenfor Energy & Engineering og samarbejder blandt andet med Naturvidenskabernes Hus og Nationalmuseet.
Kontakt: Kamilla Barslund – Tlf.: 20 94 60 00 – kb@energileg.dk
www.energileg.dk

2

„

PIONERERNE I SÆD-UBJERG ÅBNER VINDTVED ENERGIHYTTE
Det er en fornøjelse at være en del af Norlys Vækstpulje – specielt på en dag som i dag, hvor jeg får lov
til at være med til indvielsen af Informationshytten her i Vindtved. Og på vegne af hele bestyrelsen, vil
jeg gerne ønske jer et stort tillykke! Vi er glade for, at vores bevilling har været en hjælp på vejen til at
realisere projektet.

GRØN OMSTILLING

Energihytten er opført af lokale initiativtagere, som ønsker at fortælle om
grøn energi og den grønne omstilling.
Målet med Energihytten er at sætte
el-produktion fra lokale vindmøller i
sammenhæng med både de kommunale og nationale klimamål, og samtidig gøre det muligt for danske og
tyske skoler at undervise i bæredygtig
energiforsyning - i klassen og ude ved
vindmøllerne.

INTERAKTIVE
FORMIDLINGSGREB
Det har været vigtigt at al formidling
sker i øjenhøjde med besøgende, at
infohytten engagerer med brug af
interaktive elementer.
Målgruppen er ikke ingeniører, men
skoleelever som er i gang med at
udforske Vedvarende Energiformer
– måske for første gang. Vindtved
Energihytte rummer en fysisk præsentation af emner med relation til
solceller, vind, vindmøller og klima.
Der er adgang til info om vindstyrke
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- Anton Shulz medlem af bestyrelsen for Norlys Vækstpulje Syd

og møllernes produktion af grøn
strøm her og nu.
Besøgende kan dreje på vingerne på
en interaktiv modelvindmøllle, hvor
fem-seks omdrejninger skaber strøm
nok til et lydklip på et minut om valgbare emner. I SolcelleScienceBoksen
ser du ned i ”maskinrummet” med
alle komponenter i et selvforsynende
bæredygtigt anlæg. Via appen kan
du se hvor mange watt anlægget
producerer, og hvor meget der ligger
på batteriet. Når du tilkobler sæbeboblemaskinen, tænder lyset i hytten
eller oplader din mobiltelefon
og du kan se dit forbrug af
energi.
I grejboksen er der
også vindmålere,
så besøgende kan
gå udenfor at måle
vindhastighed.

EN NY ÆRA
Vi er fulde af beundring over, hvad
dette lokalsamfund formår at løfte! De
tager modige og visionære beslutninger og indgår i partnerskaber, som har
leveret et meget vellykket resultat. Et
resultat, som giver mulighed for at opleve praksisnær undersøgelsesbaseret
undervisning som eksemplet fra sol til
sæbebobler. Hytten er selvforsynende
med energi – ingen tilførsel af strøm
udefra!

NYTTIGE LINKS
WWW.VIDENOMVIND.DK
WWW.ENERGILEG.DK

Billede:
Vindtved Energihytte i Sæd-ubjerg
set udefra
EnergiLeg ApS

+45 6343 3161

e-mail: info@energileg.dk
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„

UNIK RAMME TIL LÆRING OG FORMIDLING

Elevernes udbytte rækker ud over det de sædvanligvis får indenfor
skolens traditionelle rammer. Eksempelvis er der i højere grad fokus
på kropslig læring, udvikling af praktiske og mentale færdigheder og
forståelse af nye fænomener

AUTENTISK
LÆRINGSMILJØ

STYRK MOTIVATION OG
INTERESSE

De lokale vindmøller giver
mulighed for praksisnær
læring, som tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger indenfor energi
og klima.

Projektet bidrager til at styrke elevernes
motivation og interesse for naturfag og øger
deres udbytte af undervisningen. Det sker
gennem en elevcentreret undervisning, hvor
eleverne kan fordybe sig i undersøgelser og
modeller, der giver dem indsigt i hvordan
energiomdannelser kan sikre energiforsyningen nu og i fremtiden.

Dette understøtter intentionerne om den åbne skole,
at få eleverne gjort aktive i
deres læreproces.
Formidlingen imødekommer undervisning i
naturfag og matematik
på mellemtrin, i udskolingen og på ungdomsuddannelser.

EnergiLeg ApS

+45 6343 3161

KONKRETE
LÆRINGSAKTIVITETER
Der kan arbejdes med materialet både på
skolen og ude ved vindmøllerne og solanlæggene.
Derudover kan film og undervisningsmaterialer tilgås via QR koder. Eksempler på
emner: ”Vindmøller som nabo”, ”Lagring af
energi” og ”Jordkloden sveder”.

e-mail: info@energileg.dk

WWW.ENERGILEG.DK

Naturfagskonsulent
Ulla Hjøllund Linderoth

ELEVERNE VIL OPLEVE:

1. Hvordan vind og andre bæredygtige
energiformer skaber energi - og hvor
meget.
2. Hvordan sol- og vindenergi omdannes
til elektricitet, og indgår i vores energisystem og sendes ud til husstande.
3. Hvordan energien fra et mindre solpanel skaber energi til en sæbeboblemaskine eller mobil.

Eleverne vil i deres bearbejdning af
live-data fra møllerne få indsigt i vindens
styrke og effekt - herunder potentialet ift.
fortrængning af CO2 i den relevante kommune. I det undersøgende arbejde vil eleverne
også møde andre former for vedvarende
energi.

MELLEMTRIN: Undervisningsforløb i
natur/teknologi med lærervejledning, som
sætter læringsaktiviteterne i
sammenhæng
UDSKOLING: Fællesfagligt undervisningsforløb indenfor geografi, biologi og
fysik/kemi med lærervejledning, som sætter læringsaktiviteterne i sammenhæng
og understøtter udarbejdelse af problemstillinger og arbejdsspørgsmål
SE FAKTAARK SIDST I DOKUMENTET

Hvis der tilvælges fysiske læringselementer,
består disse af plancher med hver sit fokus
på energi, forsyning og bæredygtighed.
Endvidere kan al tekst tilgås som audio.
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IDEER TIL LØSNINGER (SIDE 1/2)
GENERELT OM IDEERNE

Vi fokuserer på at udvikle robuste og vandalsikre mobile løsninger med fokus på minimale montage-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Ingen elektriske
installationer – brugeren skaber selv strømmen eller den kommer fra en VE-kilde. Dansk design og produktion med fokus på klimaoptimering af installationerne og
gerne genbrug! Ingen af vores løsninger kræver faldunderlag

VIND I SKOLEN
På hjemmesiden www.vindiskolen.
dk tilbyder vi et mere generelt undervisningsmateriale om vind, energi og
klima.
Målet er at få de unge til bedre at forstå
samt reflektere og diskutere fremtidens
energiformer og deres betydning for
deres egen fremtid på kloden.
Materialet er målrettet de forskellige
klassetrin.
Materialet er udarbejdet i samarbejde
med erfarne lærebogsforfattere og
undervisere i fysik og kemi: Kim Christiansen, Ole Andersen og naturfagskonsulent Ulla Hjøllund Linderoth.

DE LOKALE MØLLER
OG KLIMAET

Livedata fra de lokale møller viser
hvordan de bidrager til indsatsen mod
klimaforandringer.
1) H
 vor mange hustande og personer
producerer de lokale vindmøller
grøn strøm til lige nu, seneste døgn,
seneste 30 døgn
2) H
 vor meget C02 møllerne fortrænger
enkeltvis og samlet lige nu, seneste
døgn, og pr. år.
3) H
 vordan vindstyrken og mængden
af sol hænger sammen med el-produktion og fortrængning af C02? Ved
tilvalg af sol: Hvor meget energi producerer solcellerne, og hvor meget
forbruger vi når vi oplader mobiltelefonen, eller tænder lampen i hytten?
https://vindiskolen.dk/vindtved/#/
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PANORAMA-BORD
Panoramabordet er modulopbygget, så
du selv kan vælge hvor stort det skal
være. Der er tre typer af moduler:
1) Modul med skriftlig formidling i form
af plancher. Designet i vejrbestandig,
grafitti og vandal resistent materiale.
2) Modul med audioformidling, hvor du
drejer på skiven og en lydfortælling
starter – se mere under interaktiv
audioformidling
2) Modul til grejbank - skuffe med ex.
lup, kikkert, kompas mv.

INTERAKTIV
AUDIOFORMIDLING

Suppler plancher og læringsmaterialer med interaktiv audioformidling teknologi.
Drej på vingerne og du skaber kinetisk energi til
at de inspirerende informationerne siver lige ind i
øregangene.
I bestemmer selv, hvad I vil formidle og kan vælge
flere sprog for eksempel dansk, tysk, engelsk. Involver lokale borgere i at designe fortællingen om
de lokale vindmøller, læg informationer til en quiz,
del noget særligt som du gerne vil have de skal få
øje på, mens de er i området.
Denne audioformidling
er en stor succes, som
skaber en mere nærværende oplevelse og
inspirerer besøgende
til at se og opleve mere.
Teknologien kan også
indbygges i et modul
på panoramabordet.
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IDEER TIL LØSNINGER (SIDE 2/2)
GENERELT OM IDEERNE - FORTSAT

SOLCELLE SCIENCE BOX

KROPPEN SOM KILDE

ALL IN ONE

Fra solenergi til sæbebobler – ja det er blot en ide til,
hvordan du kan bruge et selvforsynende bæredygtig
anlæg!! Suppler læringsmiljøet med mulighed for at se,
hvilke elektroniske komponenter der skal til for at skabe
et solcelleanlæg. Skab mulighed for at eksperimentere med blandt andet lys, Solens betydning, solenergi,
solindstråling, farvespektre, bølgelængder, vindenergi,
vindhastighed, vindretning, nedbør, forsyningskilder,
støj, elektromagnetisme, batteriteknologi, lagring af
energi, strøm og spænding. Monitoreringen giver også
mulighed for at arbejde teoretisk med resultaterne af
produktion.

Sæt et helt nyt perspektiv på energiforbrug og læringen om
selvforsynende energi. EnergiHjulet og EnergiHåndtaget er
et oplagt værktøj til at kombinere bevægelse og læring. Nu
skal kroppen i gang – løb i hjulet eller tag fat i håndtagene
og rotér, så producerer du energi for eksempel til at oplade
din mobiltelefon, tænde lyset eller du kan se hvor mange
Watt du skaber. Gør undervisningen i naturvidenskabelige
fag mere håndgribelig ved at synliggøre forskellen på den
energi, man skal bruge, for at få en energi spare pære og
en almindelig glødepære til at lyse. Ideelt til apparater med
lavt strømforbrug f.eks. mobiltelefoner. Maksimal udgangseffekt er ca. 150 Watt og den kan producere op til 16V DC i
korte udladninger.

I denne løsning er Energihjul indbygget i et læringsunivers, hvor du ud over at røre dig også aktiverer energi
inde i selve formidlingsrøret. Det gør således at evt.
formidling bliver lyst op af lamper, som du via Energihåndtaget sætter i gang.

Læs Solcelle Science Box produktark HER

EnergiLeg ApS

+45 6343 3161

e-mail: info@energileg.dk

Hvis du vælger EnergiHjulet kan der både indbygges audioteknologi og 12V udtag til opladning af mobiltelefon.

WWW.ENERGILEG.DK

Her aktiverer vi hele familien med både audioformidling
om vindmøller - energiens vej eller andet.,
Ved EnergiHåndtaget skal en person stå og dreje i
håndtagene - det er nødvendigt for at skabe strøm så
lamperne lyser inde i røret. Imens kan vedkommende der
ser ind gennem kikhullerne netop se mens der er lys.
Det hele skal være bygget i et rigtigt vindmølletårn for at
for størrelsesforhold mv med i universet.
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FAKTA OM LØSNINGER
Der tages udgangspunkt i at sproget på lydformidling er på dansk - hvis der skal designes andre sprogversioner aftales pris og omfang nærmere.

VIDEN OM VIND
M/.GENERISK
HJEMMESIDE
+ LÆRING

LIVE DATA PÅ
EGEN WWW
+ QR KODER

PANORAMA
BORD

I) Skriftmodul
II) Grejbank
III) ST modul

VINDMØLLE
STORYTELLER

Hardware
*Design af speak

ENERGIHJUL

Fritstående

Inkl. standard
formidling

VINDMØLLE
FORMIDLINGSUNIVERS

Indbygget i
Vindmølle for at
skabe et unikt
univers

SOLCELLE
SCIENCE BOX

Box med adgang
til at aflæse
software
og to felksible
solceller

- min.køb af
2 moduler

MULIGHEDER
STANDARD

Unik formidling
Design af
skriftlig
formidling

UNDERVISNINGS
TEMA

I: kr. 15.000,II: kr. 20.000,III: kr. 45.000,-

INVESTERING

GRATIS

kr. 20.000,-

DRIFT/
VEDLIGEHOLD
PR.ÅR

0

kr. 20.000,-/år

kr. 1.795,- pr.
enhed.

Skab din egen
fortælling

Fra Bounty til
bevægelse

Slip vinden løs!

Fra solcelle til
sæboblemaskine

kr. 35.000,-

kr.135.000,-

kr.500.000,-

kr. 25.000,-

kr. 1.795,- pr.
enhed.

kr. 1.795,- pr.
enhed.

kr. 1.795,- pr.
enhed.

kr. 1.795,- pr.
enhed.

LÆRINGSMODULER ( PRIS EFTER AFTALE*)
FRAGT OG MONTAGE - FRA KR. 7.500,- TIL BROFASTE ØER.

EnergiLeg ApS

+45 6343 3161

e-mail: info@energileg.dk

WWW.ENERGILEG.DK
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FAKTA
LÆRING OM SOLENERGI, ELEKTRONIK OG VEDVARENDE ENERGI
ENERGIHYTTE SOM FORMIDLINGS - OG
LÆRINGSSTATION
Energihytten vil kunne fungere som et uderum, som supplement
til skolen, og som bidrager til praksisnær læring indenfor virkelighedsnære problemstillinger.
Eleverne får ligeledes en række udbytter, som rækker ud over det
udbytte, de sædvanligvis får indenfor skolens traditionelle rammer. Eksempelvis er der i højere grad fokus på kropslig læring,
udvikling af praktiske og mentale færdigheder og forståelse af
nye fænomener.
I undervisningssammenhænge vil de formidlingsmæssige
perspektiver kunne imødekomme naturfags- og matematikundervisningen på mellemtrin, i udskolingen og på ungdomsuddannelser.

MOTIVATION OG UDBYTTE

Naturfagsundervisningen skal gerne kunne styrke motivation og
interesse hos eleverne, og give dem det størst mulige udbytte.
I naturfagene sker dette gennem en undervisning, som er elevcentreret, undersøgelsesbaseret, virkelighedsnær og anvendelsesorienteret.
En energihytte eller -panoramabord vil kunne formidle bæredygtige energiformer på stedet og dermed i høj grad være virkelighedsnært.
Eleverne oplever på stedet, hvordan vind og andre energiformer
udspiller sig og kan direkte anvende de data, som bliver genereret på stedet. Gennem undersøgende arbejde vil eleverne på
baggrund af hypoteser, indsamle data og drage konklusioner på
baggrund af disse og herigennem få dyb indsigt i vind og andre
bæredygtige energiformer.

INTEGRATION AF ENERGIHYTTEN
I SKOLENS UNDERVISNING

I undervisningen på skolen forud for undersøgelserne i energihytten vil eleverne med fordel have stiftet bekendtskab med
relevante fagbegreber og metoder, som gør dem i stand til at
arbejde målrettet med de forskellige undersøgelser på stedet.

Helt konkret vil eleverne opleve, hvordan sol- og vindenergi omdannes til elektricitet, en elektricitet som enten kan sendes ud til
husstande eller som i tilfældet her bruges direkte i energihytten
til at få en sæbeboblemaskine til at blæse sæbebobler.
Eleverne får således indsigt i energiomdannelser og hvorledes
bæredygtige energiformer er en del af den grønne omstilling og
kan sikre energiforsyning nu og i fremtiden.

KONKRETE LÆRINGSAKTIVITETER
Læringselementerne i energihytten består konkret af:
8 plancher med hver sit fokus indenfor
•
•
•

Energi
Energiforsyning
Bæredygtighed

8 tilhørende kompetencebaserede læringsaktiviteter

Læringselementerne i energihytten er udarbejdet på baggrund
af Fælles Mål i naturfagene, og hvor matematik ligeledes kan
inddrages. Aktiviteterne er kompetenceorienterede og giver
eleverne mulighed for at fordybe sig i undersøgelser, modellering, perspektivering og kommunikation. Det er ligeledes oplagt
efterfølgende at arbejde videre med elevaktiviteterne på skolen.
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EKSEMPEL PÅ LÆRINGSFORLØBET
”FRA SOLCELLE TIL SÆBEBOBEL”

LÆRING OM SOLENERGI, ELEKTRONIK OG VEDVARENDE ENERGI
FAGLIG INTRODUKTION

MÅL FOR FORLØB

FORLØBET KORT FORTALT:

Energi er et helt centralt begreb i forbindelse med den grønne
omstilling. E!n væsentlig faglig pointe er, at energi ikke kan
opstå, men kan omdannes fra én energiform til en anden.

•

AT FÅ INDBLIK I ENERGIOMDANNELSE

•

AT ARBEJDE MED DATAOPSAMLING
OG DATAANALYSE

Eleverne undersøger energiomdannelse fra Solen til sæbeboblemaskinen. Desuden er der fokus på variable i undersøgelsen.
Ud fra data laver eleverne modeller, som viser produktion af
energi i form af elektricitet i solcellen.

•

AT FORSTÅ SOLENERGI SOM VEDVARENDE
ENERGIKILDE

I læringsmodulet er energiomdannelsen fra Solen, videre i
solcellen og igen i batteriboksen i fokus. Batteriet er samtidig et
synligt billede på, at energi kan lagres, og som er en af de store
udfordringer i den grønne omstilling.
Solen udsender lysenergi, som i solcellen omdannes til elektrisk
energi. Denne sendes videre til batteriboksen, hvor den lagres
og kan udnyttes til eksempelvis at drive en sæbeboblemaskine.
Energiformen i sæbeboblemaskinen er mekanisk energi. Ved
hver energiomdannelse er der en vis mængde varmeenergi,
som oftest ses som spild, men som også
blot er en form for energiomdannelse.

Eleverne formulerer hypoteser og skal efterfølgende be- eller
afkræfte denne.
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Eleverne opsamler data fra batteriboksen.
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Eleverne kan variere på solindstrålingen ved at skabe mere eller
mindre skygge foran solcellen.
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Der perspektiveres til andre former for energikilder, især andre
vedvarende energiformer. Eleverne kan desuden forholde sig til
Danmarks mål for den grønne omstilling.
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