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Skal du og din klasse en gratis tur i rummet?
Folkeskoleelever er fremtidens borgere, forbrugere og beslutningstagere. Det er afgørende at få dem 
uddannet bedst muligt i forhold til klimaforandringer og bæredygtighed, bl.a. om genanvendelse og 
Jordens ressourcer, hvis en fremtidig grøn omstilling skal lykkes.

Derfor inviterer Dansk Retursystem i samarbejde med CLIMATE PLANET skoleelever i 4.-7. klasse til en 
gratis forestilling i CLIMATE PLANET og efterfølgende aktiviteter bl.a. i samarbejde med LEGO® med 
fokus på undersøgelse, innovation og læring. 

CLIMATE PLANET er navnet på den gigantiske jordklode, som lander på Aarhus Havn til sommer. Inde i 
den venter en helt unik oplevelse, når en kæmpe globe på 4 meter i diameter viser en forestilling af 
levende billeder fra satellitter af klimaets udvikling siden Big Bang og til langt ud i fremtiden. 

Denne øjenåbnende fortælling er skrevet og fortalt af vejr- og klimaekspert Jesper Theilgaard og ud-
viklet i samarbejde med NASA for at sætte fokus på klimasituationen på hele kloden og løsningerne for 
fremtiden.

Tilmeld dig og din klasse gennem dette link: 
Husk at booke plads til både elever og lærere!

Dansk Retursystem tilbyder et gratis undervisningsmateriale, som I både kan bruge som optakt, under 
og efter besøget i CLIMATE PLANET. 

I forløbet dykker eleverne ned i, hvad god genanvendelse betyder for Jordens klima - og hvorfor det er 
det hele værd, hver eneste gang vi afleverer tomme flasker og dåser.

Materialet er klar til brug snarest. Tilmeld din klasse her: marketing@dansk-retursystem.dk, så sender vi 
helt automatisk det spændende materiale.

Udover materialet fra Dansk Retursystem, kan I arbejde med det undervisningsmateriale, vi har samlet 
og skabt i samarbejde med Go Green with Aarhus, FO-Aarhus, A�aldsskolen & Aarhus Stiftstidende.  
I kan finde materialet gennem dette link: 

Praktisk information

Sted: Havnepladsen mellem Dokk1 og Navitas, 8000 Aarhus C
Dato: 6., 8., 9. juni 2017
Tid: Kl. 9.00, 10.00 og 11.00 
Varighed: ca. 30-40 minutters forestilling i CLIMATE PLANET, samt    
efterfølgende ca. 1 times aktivitet ved CLIMATE PLANET. 
Kapacitet: 300 personer per forestilling.
Pris: gratis

Læs mere om CLIMATE PLANET på 

www.fo.dk/kultur/

www.climateplanet.org/skoler-og-institutioner

www.climateplanet.org


