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Økolariet – masser af spændende hands on-naturfagsundervisning 
og læring gennem oplevelser i vores interaktive udstillinger 
 
Kære lærere 
Vi sender jer her en stak af vores skole-brochurer, som giver overblik over tilbud og 
muligheder for læringsaktiviteter i Økolariet – viden- og oplevelsescenteret i Vejle – 
kun et stenkast fra Vejle Banegård. 
 
Udstillinger og undervisningstilbud spænder lige nu over emnerne natur, miljø, klima, 
energi, bæredygtighed, vand, affald, råstoffer, teknologi, robotter og innovation, og 
vores undervisnings- og læringstilbud kombinerer besøg i udstillingerne og aktiviteter i 
vores laboratorier og værksteder, hvor eleverne får praktisk erfaring med de spæn-
dende emner, med små oplæg om emnerne tilpasset elevernes niveau. 
 

 
Specielle highlights 

Vi kan anbefale særudstillingerne 
”Dyr i Krig” og ”Jagten på Råstoffer 2”, 

som begge er fagligt relevante og meget fængende 
emner for grundskolens elever – helt fra 0. til 10. klassetrin. 

 
Fortæl dine elever, at der holdes 25-års sorteringsfest den 22. august kl. 14-17 

mød den talende skraldespand, Arthur på Økolariets forplads 
og deltag i sjove konkurrencer. 

 
Meld elever til Stand Up Fysik senest den 2. september. 

Læs mere om alle Økolariets tilbud i de forskellige brochurer, vi har sendt med. 
 

Klar – parat – book online! 
Læs om og book jeres besøg i Økolariet, på genbrugspladsen, rensningsanlægget eller i 
naturen via booking.okolariet.dk. Nu kan du lave bookingen færdig i én arbejdsgang – 
uden ventetid. 
 
Venlig hilsen 
 
Anne Vibeke Kragelund 
Undervisningskoordinator og underviser 
Økolariet 

og 
 
Christina Bælum 
Underviser og inspirator 
Affald&Ressourcer

Økolariet 
Dæmningen 11 · 7100 Vejle · Tlf.: 76 81 20 60 · okolariet@vejle.dk · www.okolariet.dk 
Åbningstider: mandag-torsdag kl. 11-16, fredag lukket, lørdag-søndag kl. 11-16 
CVR Nr. 29189900 

http://www.booking.okolariet.dk/
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