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BLIV INSPIRERET AF ANDRE  
ELEVERS GODE IDEER! 
Elever i hele landet har i foråret arbejdet med Klimatoriums 
undervisningsforløb om klima og klimaløsninger: ”Fra kli-
maangst til klimahandling”. De har afsluttet forløbet med at 
indsende deres egne bud på klimaløsninger, og på Børnenes 
Klimamøde hylder vi alle deres gode ideer og fremhæver 
nogle af de mest overraskende og kreative ideer.

GODT AT VIDE:  
I kan sagtens deltage i klima-festen den 19. 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 inden klimamødet. Her er temaerne kli-
maforandringer, klimaløsninger og innovation. Du kan finde 
undervisningsforløbet på klimatorium.dk 

TILMELD DIN KLASSE SENEST DEN 5. AUGUST  
PÅ KLIMATORIUM.DK 
Spørgsmål? Skriv til bkm@klimatorium.dk, så svarer vi 
hurtigst muligt.

Fantastiske Sofie Østergaard, kendt 
fra bl.a. DR Ultra og Versus på DR1, 
er vært og sikrer at alle får en dag 
med højt tempo og godt humør!  

Klimaformidler Nina Bendixen fortæl-
ler om klima og klimaforandringer, så 
alle kan forstå det. 

 + Q&A med Nina: Alle eleverne kan 
stille spørgsmål via Mentimeter.

KARLA skruer op for festen! 
Den 12-årige rapper KARLA står bag 
singler som “Fan Af Mig Selv”, ”Flok-
ken” og ”All Right”. Hendes sange 
handler om at have det fedt med sig 
selv i stedet for at gå og tænke på, 
hvad andre synes om én, og musik-
ken er fuld af attitude. På Børnenes 
Klimamøde skruer hun op for festen, 
så alle kommer op at stå!

Dagen byder også på: 
• Den lille bevægelsesquiz 
• Den store klimaquiz 
• De sejeste klimaløsninger udtænkt 

af elever fra hele Danmark 

Hvorfor sker klimaforandringerne? Hvad kan 
vi gøre ved dem? Og hvordan kan vi bruge nye 
løsninger til at få Jorden tilbage i balance? Det er 
temaerne, når Klimatorium den 19. august fra kl. 
8.30-12.30 lægger digitalt hus til årets store klima-
møde for skoleklasser på mellemtrinnet.

Du og dine elever er inviteret med – direkte fra 
klasseværelset.

Deltag,  
og vær med til at  sende en fælles  klima-anbefaling til  klimaministeren! 

+ PRISUDDELING! 
Vi uddeler priser til de allerbedste  
klimaløsninger i kategorierne: 
• Den kreative løsning 
• Den teknologiske løsning 
• Den gentænkte løsning 
• Bedste byggeri 
• Hovedprisen 2022

KOM MED TIL EN 
FESTLIG KLIMADAG 
MED FOKUS PÅ  
LØSNINGER! 

Sammen 
skaber vi

 BØRNENES 
KLIMAMØDE 

2022!


