
 

 

Fruit City  
- Næmingar skapa framtíðarinnar burðardyggu bústaðir - 

 
Innbjóðing - Nordic CRAFT byrjanar-netskeið 

CRAFT - Creating Really Advanced Future Thinkers 
 

Hava tú og tín flokkur (6. - 8.) hug til at royna nakað heilt nýtt, stuttligt og spennandi í 
undirvísingini? So er hetta netskeiðið heilt sikkurt nakað fyri tykkum! 

 
#Nordisk sprog     #Teknologiforståelse     #21skills     #Verdensmål      #Innovation     #Fremtidens boliger 
 
 
 
 

 

 
Nordic CRAFT í samstarvi við arkitektfyritøkuna Vandkunsten 

 

  



 

 

Lat tínar næmingar skapa framtíðarinnar burðardyggu dreymabústaðir 
 
Tann 17. november kl. 11.00 - 13.30 kunnu tit (næmingar í 6.- 8. flokki) luttaka í einum netskeiðið, 
har tit, saman við einum flokki í einum øðrum norðurlendskum landi, byrja eitt samstarv. Við at nýta 
tykkara skapandi evni og nýhugsan - styðja av kt (kunningartøkni) skulu tit saman menna loysnir til 
framtíðarinnar burðardyggu dreymabústaðir. 
 
Hvussu? 
Upp til 48 flokkar frá Danmark, Finlandi, Norra, Svøríki, Íslandi, Føroyum og Grønlandi savnast á 
netinum til ein netfund, ið verður stýrdur av serfrøðingum úr Danmark. Tit fáa eina lærarvegleiðing 
við ítøkiligum uppgávum, sum tit skulu arbeiða við ÁÐRENN, UNDIR og EFTIR netskeiðið. 
 
ÁÐRENN, UNDIR og EFTIR netskeiðið? 

ÁÐRENN netskeiðið skrásetur lærarin seg á eTwinning.net, sum er ein netborin felagsskapur fyri 
skúlar í Europa. Eftir hetta verður ein flokkur útvaldur, sum tit skulu samstarva við. Í eTwinnings-
arbeiðsøkinum, kallað Twinspace, hava tit møguleika at heilsa uppá hvønn annan, deila tilfar v.m., 
og tað er her, tit skulu arbeiða við tykkara uppgávu. Tit skulu vænta at nýta 3x45 minuttir til 
undirvísingaraktivitetir áðrenn netskeiðið. 
 
UNDIR: Netskeiðið verður hildið á enskum, og tað verður skift ímillum at verða online, har vertirnir 
seta uppgávur í gongd, og offline har flokkurin arbeiðir sjálvstøðugt við ásettu uppgávunum við 
hjálp frá læraranum. Flokkurin arbeiðir við hesum evni: 
 

Uppgávan: Heimurin hevur avbjóðingar við plássi og tilfeingi. Ein av loysnunum til hesa 

avbjóðing er at endurhugsað, hvussu vit liva og búgva.  

Flokkurin skal við støði í burðardygdar-meginreglum geva boð uppá framtíðarinnar 

dreymabústað. Tey skulu heinta vitan áðrenn og undir netskeiðnum og nýta hesa vitan til at 

gera eitt frumsnið (eina prototypu) til ein bústað. Bústaðurin skal vísast fram í einum 

talgildum amboðið fyri tykkara samstarvsflokki.  

EFTIR netskeiðið leggja tit ætlanir saman við tykkara samstarvsflokki, hvussu tit ítøkiliga fara at 
arbeiða víðari við evninum. Tit gera avtalur og avstemma væntanir. eTwinning fer at vegleiða og 
stuðla tykkum í tilgongdini, og tit fara at fáa uppgávur, sum tit kunnu velja at nýta í gongdini. 

 
Kapping! Vit velja tær bestu verkætlanir og geva virðiðslønir eftir hesum eyðkennum: 

 1) kt-nýtsla, 2) samstarv, 3) trupulleika-loysn og nýhugsan og 4) burðardygdleiki 

Lesið meira og tilmeldið tykkum seinast t. 02.11.2020 her: https://www.craft-it.dk/kick-off-
webinar-2020 
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