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Vejle marts 2016 

Nyhedsbrev til lærere i grundskolen  

Velkommen til at nyt Økolarieår! 

I uge 7 slog Økolariet dørene op til en forrygende ny sæson og kom godt fra start med et rekordhøjt 
besøgstal. Efter vinterferien er travlheden fortsat med masser af skolebesøg fra nær og fjern. Det er vi 
glade for, og vi glæder os til at se endnu flere af jer i de kommende måneder. 

Undskyld! Der er en orm i min kage 

Måske har du set budskabet på busser og reklameskilte: Vi spiser orme i Økolariet. Foruden græshopper og 
fårekyllinger, som vi også lokker børn og voksne til at smage på. Før de forlader huset, bliver vores gæster 
forhåbentlig en lille smule mere parate til den kulinariske fremtid, som venter os. For det er dét udstillingen 
handler om: At få gjort opmærksom på, at bæredygtig fødevareproduktion til en voksende 
verdensbefolkning kræver ændring af vores indgroede fødevarevaner. 

Vejle – en resilient by 

Arbejder I med store samfundsmæssige problemstillinger som klimaforandringer, tilpasning af vores 
samfund til fremtidens udfordringer eller andre emner i den boldgade, kan I sikkert have stor gavn af at 
besøge den nye udstilling om Vejle i Økolariet. På den store interaktive bymodel i udstillingen ”Vejle – en 
resilient by” kan I bl.a. se, hvordan vandstandsstigning sammen med evt. stormflod og skybrud vil påvirke 
byen, og I kan få viden om de konkrete projekter, sluser, dæmninger og andet, der arbejdes med i Vejle. 

Eksisterende og nye undervisningstilbud 

På undervisningssiden har vi stadig den brede vifte af undervisningstilbud indenfor affald, ressourcer, vand, 
spildevand, teknologi, bæredygtighed, klima og energi og naturvejledning – som dækker hele 
grundskoleområdet. Se beskrivelser af de konkrete forløb og deres indhold på okolariet.dk under 
skoletjeneste, grundskole og dit eget undervisningsniveau, eller brug den medfølgende oversigtsfolder til at 
få et skematisk overblik. 

Jagten på råstofferne fortsætter 

Spillet Jagten på råstofferne er nu i samarbejde med Affald.dk blevet lavet til en transportabel udgave. Det 
betyder at spillet nu både kan foregå I Økolariet og hjemme på jeres egen skole. Spillet er en oplagt 
aktivitet i forbindelse med det fællesfaglige fokusområde ”Produktion og bæredygtig udnyttelse af 
naturgrundlaget”, hvis I formulerer en overordnet problemstilling indenfor råstofudvinding, -forsyning og -
genanvendelse. Booker du spillet til at foregå på skolen, kan du komme ind i Økolariet og låne en udgave, 
der kan bruges hjemme på skolen. Vi instruerer dig også gerne i, hvordan du bruger spillet. 

Klar til nyt affaldssystem? 

4. april går Vejle Kommunes nye affaldssystem i luften, og rigtig mange af jer arbejder allerede nu med at 
sætte jer ind i ordningen, forberede eleverne på det og få indrettet et fornuftigt system i klassen og på 
skolen, som gør det muligt også at udnytte læringspotentialet i omstillingen. Husk at vi tilbyder 

mailto:okolariet1@vejle.dk
http://www.okolariet.dk/


 

Økolariet, Dæmningen 11, 7100 Vejle, 76812060, okolariet1@vejle.dk, 
www.okolariet.dk, booking.okolariet.dk  

rundvisninger på genbrugspladserne i kommunen, og at I kan komme på Økolariet til 
undervisningsforløbene ”På sporet af skidtet” og ”TeenTrash”, samt at vi fra april igen tilbyder ”Skrald og 
sjov” – tilpasset de nye affaldsløsninger.  

Lærerkurser 

Mange har været glade for vores introkursus, hvor man kan få overblik over vores forskellige tilbud og små 
smagsprøver på indholdet. Kurset er særligt godt til dig, hvis du ikke er vant til at benytte Økolariets 
undervisningstilbud og gerne vil i gang med det eller, du føler det er længe siden, du er blevet opdateret på 
mulighederne. 

Introkurset ligger 24/5 eftermiddag og 26/5 formiddag. Man tilmelder sig ét af kurserne. 

Som noget nyt tilbyder vi også faglige heldagskurser indenfor fire afgrænsede emneområder – Klima og 
energi, Affald og ressourcer, Vand og spildevand samt Naturvejledning ved vandhul og vandløb. På disse 
kursusdage fordyber vi os i emnet, så du bliver fagligt opdateret og får ideer til undervisningsforløb og -
aktiviteter tilpasset dit undervisningsniveau med hjem. 

Heldagskurserne ligger i uge 17. Man tilmelder sig ét eller flere af kurserne. 

Alle kurserne er gratis for lærere fra Vejle Kommune. Læs mere om indholdet i medsendte kursusfolder 
eller på okolariet.dk. 

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 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 

Vi glæder os til at se dig i Økolariet! 

Økolariske hilsner fra 

Christina, Rie, Steen, Finn og Anne Vibeke 

Økolariets undervisnings- og naturvejledningsteam 
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