
 

Fruit City  
- Elever skaber fremtidens bæredygtige boliger - 

 
Invitation - Nordic CRAFT Kick Off Webinar 

CRAFT - Creating Really Advanced Future Thinkers 
 

Har du og din klasse (6.-8. klasse) lyst til at prøve et helt nyt, sjovt og spændende format i 
undervisningen? Så er dette webinar helt sikkert noget for jer! 

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

 
Nordic CRAFT i samarbejde med arkitektfirmaet Vandkunsten 

 
  

 



 
Lad dine elever skabe fremtidens bæredygtige drømmeboliger 
 
Den 17. november kl. 12.00 - 14.30 (CET) kan I (elever på 6. - 8. årgang) deltage i et webinar, hvor                     
I sammen med en klasse fra et andet nordisk land skal starte et samarbejde op. Sammen skal I                  
udvikle løsninger på fremtidens bæredygtige drømmeboliger ved hjælp af innovativ og kreativ            
tænkning, understøttet af it. 
 
Hvordan? 
Op til 48 klasser fordelt mellem Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Færøerne, Grønland og              
Åland samles online på et webinar og guides af et ekspertteam fra Danmark. I vil modtage en                 
lærervejledning med konkrete opgaver, som I skal arbejde med FØR, UNDER og EFTER             
webinar’et.  
 
 
FØR, UNDER og EFTER webinar’et? 
FØR webinaret opretter læreren sig på eTwinning.net, der er et online fællesskab for skoler i               
Europa. Herefter udvælger vi en klasse, som I skal samarbejde med. I eTwinnings arbejdsrum,              
kaldet Twinspace, har I mulighed for at præsentere jer for hinanden, dele materialer mv., og det                
er her, I skal arbejde med jeres projekt. 
I skal forvente, at der skal afsættes ca. 3x45 minutter til undervisningsaktiviteter inden             
webinar’et. 
 
UNDER: Webinar’et afholdes på engelsk og veksler mellem at foregå online, hvor værterne             
sætter opgaver i gang, og offline, hvor klassen arbejder selvstændigt med de stillede opgaver              
faciliteret af læreren. Klasserne arbejder med denne problemstilling: 
 
Opgaven: Kloden er udfordret på plads og ressourcer. Én af løsningerne på dette er at 
gentænke vores måde at leve og bo på.  
Klassen skal med afsæt i bæredygtigheds-principper komme med bud på fremtidens 
drømmebolig. De skal indhente viden før og under webinar’et og anvende denne i 
udarbejdelsen af en prototype på en bolig. Boligen skal præsenteres i et digitalt produkt til 
jeres partner-klasse. 

EFTER webinar’et arbejder klassen videre med casen sammen med jeres partner-klasse. I            
lægger aftaler og afstemmer forventninger. eTwinning vil guide og støtte jer i processen, og I vil                
få opgaver, som I kan vælge at anvende i forløbet. 

 
Konkurrence! Vi kårer de bedste projekter og uddeler præmier efter kriterierne: 

 1) IT-anvendelse, 2) samarbejde, 3) problemløsning og innovation og 4) bæredygtighedspris 

Læs mere og tilmeld jer senest d. 2.11.2020 her: 
https://www.craft-it.dk/kick-off-webinar-2020 
 

 

https://www.etwinning.net/da/pub/index.htm
https://www.craft-it.dk/kick-off-webinar-2020

