
ULF I AARHUS INVITERER TIL GRATIS HELDAGSWORKSHOP 
TORSDAG DEN 28. OKTOBER 2021 KL. 9:00-16:00

BLIV KLAR TIL AT LAVE

MATEMATISKE ESCAPE ROOMS 
PÅ DIN SKOLE

På denne workshop bliver du introduceret til en af tidens helt store trends: matematisk escape rooms og du får kon-
krete idéer som du kan sætte i spil hjemme på skolen med det samme.

Kort fortalt, så er et ”matematisk escape room” et aflåst rum, fyldt med gåder og opgaver, som eleverne skal løse for 
at komme ud af rummet, men escape rooms kan laves på MANGE måder, og det lærer du på workshoppen. På works-
hoppen lærer du også at udvikle matematiske gåder og opgaver, der virkelig kan sætte fut under elevernes entusias-
me! Du lærer ganske alt hvad der er at vide om matematiske escape rooms, og det hele kan skaleres efter behov og 
ambitioner, så det passer netop til jeres skole og jeres elever.

Det er muligt at få dækket vikartimer for de deltagende lærere via projektpuljen. 
Skolen skal blot sende en faktura til EAN: 5798008615009 med opkrævning af omkostningerne for frikøb af lærerne.

Målgruppe: Matematiklærere på alle trin, men især udskolingslærere

Adresse: Børnekulturhuset, Valdemarsgade 1F, Aarhus C

Parkering: Det er ikke muligt at parkere i gården. Vi henviser til parkeringspladsen ved Scandinavian Center

Pris: Gratis. Ved udeblivelse eller afbud senere en 7 dage før afvikling opkræves institutionen 500 kr.

Forplejning:  inkluderet hele dagen

Tilmelding: www.ulfiaarhus.dk/kursus/lav-matematiske-escape-rooms-paa-din-skole 

Tilmeldingsfrist:  Fredag den 22. oktober 2021

Ved spørgsmål kontakt Anne Kleberg, annek@aarhus.dk, 4022 6303

CORONA: VI ANBEFALER, AT DU LADER DIG TESTE INDEN KURSET.

www.ulfiaarhus.dk

https://www.ulfiaarhus.dk/kursus/lav-matematiske-escape-rooms-paa-din-skole
https://www.ulfiaarhus.dk/kursus/verdensmaalene-i-undervisningen
mailto:annek%40aarhus.dk?subject=Matematiske%20Escape%20Rooms


• Prøv kræfter med et mini escape room
• Oplæg om escape room-tankegangen
• Oplæg om hvordan escape room-forløb kan tilrettelægges med og uden elever
• Masser af tid og materialer til at nørde og udvikle egne gåder og opgaver!
• Vidensdeling og afprøvning af hinandens gåder og opgaver

Workshoppen afholdes af Jesper Albinus og Kristine Adler-Nissen, som har deltaget i udviklingen af projektet 
”Matematiske Escape rooms” på Garderhøjfortet.

Læs mere om projektet her: www.matematiskescaperoom.dk

ULF i Aarhus faciliterer dagen.

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden.
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WORKSHOPPENS INDHOLD
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