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PROGRAM FOR DAGEN
08.30  Dagens vært, Sofie Østergaard, byder velkommen.

08.35  Oplæg med Nina Bendixen, vejrvært og klimaformidler.  
 Hvad er klimaforandringer? Hvorfor sker de? Og hvad kan  
 vi gøre ved dem?

08.55  Elever fortæller: Sådan har det været at arbejde med vilde  
 klima-ideer op til Børnenes Klimamøde.  

09.00  Klimamødets to første priser uddeles til nogle af de   
 spændende klimaløsninger, vi har modtaget.

09.15 Tid til en lille aktivitet, så I kan komme op af stolene. Her  
 skal eleverne have mobilen klar.

09.35  X-Factor-finalisterne Simon og Marcus fyrer op for festen.

10.05 -  PAUSE 
10.20  

10:20  Nina fortæller om de spørgsmål om klima, som hun får  
 flest af fra børn og unge. Hvad kan vi gøre, hvis vi er   
 bekymrede for klimaforandringerne? 

10.35  Prisuddeling. Sofie afslører endnu to seje vinder-grupper.

10.50  Hvor klog er jeres klasse, når det gælder klima?  
 Det finder vi ud af i den Store live-Klimaquiz, hvor vi   
 bruger Mentimeter.

11.15 Elever fortæller: Sådan har det været at idéudvikle på  
 klimaløsninger.

11.20 FROKOSTPAUSE

11.50  Lars Holmegaard fra Klimatorium går på scenen med en  
 peptalk om klima, corona og nye ideer.

12.00  Sofie afslører vinderne af Årets Hovedpris. 

12.20  Simon og Marcus slutter festen af.

12.25  Sofie siger på gensyn i 2022 – og tusind tak for i år!

 BØRNENES 
KLIMAMØDE 

2021!

INNOVATION &  
ENTREPRENØRSKAB

ALMEN DANNELSE

KLOG PÅ KLIMA

TVÆRFAGLIGT  
FORLØB

BLIV INSPIRERET AF ANDRE  
ELEVERS GODE IDEER!

Elever i hele landet har i foråret arbejdet med Klima-
toriums undervisningsforløb om klima og innovation. 
De har afsluttet forløbet med at indsende deres egne 
bud på klimaløsninger. Vi hylder de gode ideer og 
fremhæver nogle af de mest overraskende og kreative 
løsninger med i alt fem priser. 

GODT AT VIDE:  
I kan sagtens deltage i klima-festen den 20. august, 
uden at have forberedt jer på forhånd. Men I kan 
få ekstra udbytte af dagen ved at gennemføre et 
eller flere moduler af vores undervisningsforløb på 
forhånd. Her er temaerne klima og klimaforandringer, 
klimaløsninger samt idéudvikling og innovation. Du 
kan hente undervisningsmaterialerne lige her. 

I kan for eksempel arbejde med Modul 1 og 2 op til 
klimamødet og efter mødet arbejde med jeres helt 
egne klimaløsninger i Modul 3.

Hvad er klimaforandringer for noget?  
Hvad kan vi gøre ved dem? Og hvordan får vi de  
bedste ideer til fremtidens klimaløsninger? Det er temaerne,  
når Klimatorium den 20. august kl. 8.30 lægger hus til årets store 
klimamøde for skoleklasser. Du og dine elever er inviteret med  
– direkte fra klassen!
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ONLINE:  
Vær med fra  
klasselokalet

Fotograf: Rikke Hougaard Pedersen

https://klimatorium.dk/undervisnings-materiale/

