
 

 oplevelsescenter
 - et stenkast fra Vejle banegård 

og buscenter

anvendelsesorienteret og samfundsrelevant

undervisning
naturvidenskab

tilbud til børn og unge

 
gratis for 

institutioner i 
Vejle Kommune

åbningstider
Undervisningstilbud kan bookes til alle dage kl. 9-16. 
OBS: vinterlukket hvert år fra 1. dec. til vinterferien.

booking
Booking sker nemmest og hurtigst for jer  
og Økolariet på booking.okolariet.dk 

Spørgsmål om undervisning i affald 
og ressourcer – kontakt: 
koordinator Torben K. Andersen 
tokan@vejle.dk - tlf. 7681 2059 / 2252 4713

Spørgsmål om øvrig undervisning – kontakt: 
koordinator Anne Vibeke Kragelund 
anvkr@vejle.dk - tlf. 7681 2058 / 2613 5072

Spørgsmål til naturvejledning – kontakt: 
naturvejleder Finn Lillethorup 
finli@vejle.dk - tlf. 7681 2053 / 2178 2103 

priser
Priserne varierer fra 250,- til 1.200,- kr. 
afhængigt af varighed og materialer. 
Dog gratis for alle institutioner, skoler og 
ungdomsuddannelser i Vejle Kommune. 

hvad er økolariet?
Økolariet er et viden- og oplevelsescenter, som 
ejes og drives af Vejle Kommune. For at sikre bred 
samfundsrelevans samarbejder Økolariet med 
relevante virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Dæmningen 11 • 7100 Vejle • tlf. 7681 2060
www.okolariet.dk • okolariet@vejle.dk • facebook.com/okolariet
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Økolariet får Undervisningsministeriets driftstøtte som et 
videnspædagogisk aktivitetscenter, VPAC.  



bliv klog på 
naturvidenskab
Økolariet tilbyder forskellige undervisnings- 
og læringsforløb. Alle forløb er fagligt  
forbundne til Økolariets interaktive 
udstillinger om:

• natur
• energi
• vand
• forbrug 
• affald og genbrug
• klima
• innovaton og teknologi

kontakt
Kontakt os på mail, telefon, via hjemmesiden 
eller facebook, hvis du vil booke eller vide 
mere om vores tilbud og mulighederne for 
tilpasning af tilbuddene til netop dit behov.

Se kontaktoplysningerne på bagsiden. 
  

undervisning  og  naturvejledning

 

bliv klog på 
naturvidenskab

aktualitet og 
samfundsrelevans
Ud over de mere permanente tilbud 
udvikler Økolariet hvert år nye udstillinger 
og undervisningstilbud med aktuelle og 
samfundsrelevante temaer. 

Her kan nævnes emner som:
• fremtidens bæredygtige mad,
• upcycling,
• grønne energiløsninger,
• klimaforandringer,
• råstoffer

undervisningstilbud
samlet oversigt  
Til nærværende folder hører et indstik 
med en oversigt over samtlige aktuelle 
undervisnings- og læringstilbud. 

Kontakt os, hvis du har behov for et tilbud, 
som er tilpasset dit særlige behov.

undervisning  og  naturvejledning


