
 
 

Dette nyhedsbrev og de medfølgende brochurer kan 
lægges frem på lærerværelset, pædagogisk servicecenter 
eller deles ud til faglærere indenfor naturfagsområdet. 
 
 
Kære Lærer 
Skoleåret 2014-15 går på hæld, og vi i Økolariet ønsker jer en rigtig god sommer med masser af sol, afslap-
ning og hygge 
 
Før du går helt på ferie skal du sikkert have lagt sidste hånd på årsplanen, og dér må du endelig gøre brug af 
os til at give lærerige oplevelser og inspirerende krydderi på undervisningen. 
 
For vi har en masse spændende nyt på tapetet, som du og din klasse kan deltage i henover det kommende 
skoleår!  
 
Rummet 
Efteråret står i rummets tegn – vi åbner udstillingen Rumrejsen og kører det sjove skyts i stilling i form af 
raket-, planet- og astronautworkshops, øvelser i at bruge teleskop og viden om himmelrummet samtidig 
med at vi selvfølgelig fortæller den spændende historie om, at Andreas Mogensen som den første dansker 
nogensinde skal sendes ud til Den Internationale Rumstation, ISS. For 5.-6.-klasser er der mulighed for at 
være med ved opsendelsen på vores launch-event, og 7.-klasser kan deltage i Stand Up Fysik – i år med rum-
forsøg! 
 
Affald og ressourcer 
Indenfor affald og ressourceområdet er der kommet to nye tilbud – På Sporet af Skidtet til hhv. 0.-2. 
og 3.-6. klassetrin. 
 
Lærerkurser 
27. maj holdt vi et lærerkursus for at give deltagerne overblik over de tilbud, vi har i Økolariet. Det var en fin 
dag og en stor succes, som vi derfor gentager i december. Var du ikke med på kurset i maj, så meld dig til det 
nye i december! I maj 2016 holder vi heldags-temakurser, hvor du kan vælge mellem Affald, Vand, Natur-
vejledning og Robotter som emne. Mere om det senere… 
 
Booking 
Husk at du kan booke undervisning direkte på booking.okolariet.dk, og se alle vores undervisningstilbud på 
www.okolariet.dk. 
 
Vi glæder os til at se dig 
På vegne af hele skoletjenesten – Christina, Rie, Louise, Anne Vibeke og somme tider mange flere 
 
Venlig hilsen  
Anne Vibeke Kragelund 
Undervisningskoordinator og underviser 
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