
 

 

Invitation: Sæt klimaet på skoleskemaet! 

 

Tag din klasse med på klimasafari og få en spændende og lærerig 

dag 

 
Kære lærer på mellemtrinnet og i udskolingen 
 
Sommerferien står for døren, og det er snart tid til et velfortjent hvil. Inden du går på ferie, vil vi 
dog meget gerne have dig til at reservere en dag i september i ugerne 37, 39 og 39. Vi vil nemlig 
invitere dig og din klasse til en lærerig, spændende og engagerende dag i klimaets tegn.  
 
Kom til klimasafari i ugerne 37, 38 og 39 
Træd ind i en unik og uforglemmelig 360 graders filmoplevelse om jordens udvikling gennem 
milliarder af år og de klimaforandringer, der præger vores tid. Gå på opdagelse i 
aktivitetsområdet, hvor I kan lege, lære og involvere jer i aktiviteter, der handler om, hvordan vi 
kan passe på vores fantastiske og smukke fælles hjem. Her er gode og motiverende 
læringsmuligheder om naturens kræfter, dyrenes verden, forbrug og genbrug og de grønne 
muligheder. Målet er at få børn og unge til at forstå, at det er nødvendigt at behandle den klode, 
de skal bo på i fremtiden, bedre end tidligere generationer. 
 
Fælles ansvar for børn og unges læring om klimaet 
Danmarks største læseprojekt, Ordet Fanger, er gået sammen med energivirksomheden Ørsted for 
at involvere børn og unge i Jordens fremtid. Vi vil sammen klæde dem på med relevant viden og 
derigennem give dem en bevidsthed om nødvendigheden af forandringer. Efter besøget, vil vi 
gerne invitere jer til at komme med relevant input og dele jeres refleksioner som et led i 
udviklingen af relevant læringsmateriale.  
 
Det praktiske  
Klimasafarien finder sted i Københavnsområdet i ugerne 37, 38 og 39 og henvender sig til elever 
på mellemtrinnet og i udskolingen. Hvis I kommer langsvejs fra, er det muligt at søge om tilskud til 
transporten.  

 
Hold øje med din mailboks. Du vil modtage invitation og mere information i løbet af sommeren.  
 
Rigtig god sommerferie! 
 


