
Årets tema:  
 
Min hverdag i fremtiden
– Fremtidens grønne borger
 

Læs mere om Edison eller se filmen

Klik og læs mere

Invitation til 

EDISON I 
AARHUS 2018

Et forløb i innovation, 
enterprenørskab og teknologi

Invitation til 

EDISON I 
AARHUS 2020

Et forløb i innovation, 
entreprenørskab og teknologi!

 
Tema: 

Min hverdag i fremtiden  
– Fremtidens grønne borger

Tilmelding senest den 11. august 2020

Har du spørgsmål? Kontakt: Peter Kessel Overgaard,  

Konsulent, Pædagogik, Undervisning og Fritid 

tlf.: 41 85 78 92, mail: opk@aarhus.dk   

Tilmelding via Kursusportalen

Læringsforløb for 6. og 7. klasser i Aarhus

•  en sjov og lærerig opfinderkonkurrence for  
elever i 6. og 7. klasse.

•  en idekonkurrence hvor formålet er at inspirere 
til at arbejde med de tværgående emner innova-
tion og entreprenørskab.

•  en mulighed for at sætte elevernes faglighed i 
spil, når de skal løse udfordringer og skabe nye 
opfindelser. 

•  det handler om at styrke elevernes kreativitet, 
omverdensforståelse og deres tro på at de kan 
skabe noget, der har værdi for andre.

•  i Aarhus sætter vi fokus på bæredygtighed og 
den grønne omstilling med undertemaet  
”Fremtidens grønne borger”

•  et samarbejde mellem Børn og Unge, Fonden 
for Entreprenørskab, VIA og Erhvervsakademi 
Aarhus.

Hvad er EDISON i Aarhus?

https://edison.ffe-ye.dk/
http://Kursus.aarhuskommune.dk/MBU
https://aak.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=73679


LærerCamp
30. september og  
1. oktober

Lærere der deltager i Edison med 
en klasse og lærerstuderende 
mødes på VIA for at arbejde med 
teorier, metoder og værktøjer til 
at facilitere elevernes innovations-
processer.   

Planlægning  
Lærere/pædagoger og eventuelt lærerstuderende 
planlægger læringsforløbet med klassen. 

Som skole har du mulighed for at få tilknyttet 
lærerstuderende fra VIA. Udvælgelsen af hvilke 
skoler der får tilknyttet studerende, vil være skoler:   
 
• der ikke tidligere har deltaget i Edison.
• der har fokus på teknologiforståelse.
• hvor læringsforløbet ligger i uge 43.

Læringsforløb 
Uge 43

Hjemme på egen skole arbejder 
klasserne med Edison, hvor lærere 
og evt. lærerstuderende sammen 
faciliterer elevernes innovative 
processer. 

Konkurrencedag 
28. oktober

Alle deltagende hold mødes og præsenterer deres proto-
typer for dommere. Dommerne vælger, hvem der vinder 
1., 2. og 3. præmien. Dommerpanelet består af studerende 
fra Erhvervsakademiet og læreruddannelsen.  

•  Der afsættes min. 2 møder til lokal planlægning af forløbet.
•  Normalt skema brydes op under Edison-forløbet, så der er mulighed.  

for 1-2 gennemgående lærere.
•  Eleverne arbejder i uge 43.

Anbefalinger til deltagelse i Edison

En sjov og  lærerig opfinder- 
konkurrence for elever i 6. og  7. klasse.

Tilmelding til Edison  
Senest den 11. august 2020

Husk tilmelding via Kursusportalen.

http://Kursus.aarhuskommune.dk/MBU

