
 

 

  
Invitation - Nordic CRAFT Kick Off Webinar 

CRAFT - Creating Really Advanced Future Thinkers 
 

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

 
Den 29. 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 land skal starte et samarbejde op. I skal finde løsninger på                   
en virkelig problemstilling om bærerdygtighed 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 blive stillet nogle                  
konkrete opgaver, som I skal arbejde med før, under og efter webinar’et. I skal forvente, at der skal                  
afsættes max 2x45 minutter til opgaver inden webinaret samt tiden til deltagelse på webinaret.              
Efter webinar’et planlægger I sammen med jeres partner-klasse det videre forløb og afstemmer             
forventninger. 
 
Før, under og efter webinaret? 
 
Før webinaret opretter læreren sig på eTwinning.net, der er et online fællesskab for skoler i               
Europa. Herefter udvælges 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. 
 
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 case: 

Klima(u)smarte forældre: Klima(u)smarte forældre er en innovationscase, hvor eleverne skal 
udarbejde ideer og løsningsforslag til at gøre deres forældre mere klimasmarte og bæredygtige, 
fx ved at få forældrene til at forbruge mere bæredygtigt, spare på energien eller forbruge mindre 
plastik. Klima(u)smarte forældre er lavet i et samarbejde med Læringscenteret LIFE, som er en del af Novo Nordisk 
Fonden. 

Efter webinaret planlægger I, i samarbejde med jeres nye partner-klasse, hvordan I konkret vil              
arbejde videre med casen. eTwinning vil guide og støtte jer i processen og I vil få opgaver som                  
kan anvende i forløbet. 

Konkurrence! Hvis I har lyst, kan I vælge at deltage i elevkonkurrencer,            
hvor der er mulighed for at deltage på Nordic BETT i London eller i de Nordiske                
Mesterskaber i København på Danmarks Læringsfestival. 

Læs mere og tilmeld dig her https://www.craft-it.dk/about-nordic-craft 

 

https://www.etwinning.net/da/pub/index.htm
https://www.craft-it.dk/about-nordic-craft

