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Nyhedsbrev 
til grundskoler 

Inspiration til årsplanlægningen 

Vi har samlet et udvalg af foldere, så jeres skoles lærere kan se de tilbud, de kan benytte i det kommende 

skoleår gennem Økolariets skoletjeneste. 

Vi har altid masse af undervisningstilbud om: 

 Affald, elektronik og ressourcer 

 Vand, spildevand og vandmiljø 

 Klima og energi 

 Teknologi og robotter 

 Bæredygtighed generelt 

Og vi har i den kommende periode særlige tilbud om: 

 Insektundervisning – fra august bliver rækken af tilbud udvidet. 

 Stand up fysik – tilbud til dine 7.-klasseselever i september 2016. 

 Spotlight – vi er klar med aktiviteter og udfordringer til hjerne og hjerte på festivalen i uge 38. 

 Naturvidenskabsfestival – vi har ”alle mand i sving” for at så mange som muligt af jer kan komme i 

Økolariet i uge 39. 

 Lærerkursus 30. november 2016 – få overblik over eksisterende tilbud og hør om de nye 

energi-undervisningstilbud, som kommer i februar 2017 sammen med vores nye energiudstilling. 

Se beskrivelser af de konkrete tilbud og deres indhold på www.okolariet.dk under skoletjeneste, grundskole 

og dit eget undervisningsniveau, eller brug den medfølgende oversigtsfolder til at få et skematisk overblik. 

Book online og ring/skriv, hvis I har brug for hjælp 

På booking.okolariet.dk kan du selv booke undervisningsforløb i Økolariet, besøg på genbrugspladserne 

eller rundvisning på renseanlægget og sikre dig, at du har bookingbekræftelser på alle de ønskede forløb på 

de rigtige tidspunkter. Så hvis du lige præcist ved, hvad du skal bruge, er bookingsiden praktisk for alle. Har 

du derimod spørgsmål til undervisningen eller gerne vil have flyttet rundt på en booking fx, skal du enten 

ringe eller skrive til os. Vi har travlt, men vi svarer så hurtigt, vi kan. Fra august 2016 indfører vi et 

afbestillingsgebyr på 500 kr., hvis man afbestiller senere end en uge før arrangementet. 

Vi glæder os til at se dig i Økolariet! 

Økolariske hilsner fra 

Christina, Rie, Steen, Finn og Anne Vibeke 
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