
Natur-agenterne 
Biodiversitet, dyr og planter omkring dig, natur- og klimaudfordringer 
 
Lav vilde eksperimenter og opfind grønne løsninger med naturen som udgangspunkt. 
 

• Bliv en del af et anderledes og sjovt fritidsforløb med fokus på natur og science. 

• Du kan eksempelvis bygge dit eget natkamera, undersøge dyre- og planteliv og opfinde 
ting, der kan hjælpe dyrene, hvor du bor. 

• Du designer dit helt eget bæredygtige drivhus, så du og din familie kan dyrke grønt direkte i 
køkkenet, og opfinder smarte ting, så det bliver selvforsynende. 

• Med sjove opgaver og eksperimenter undersøger vi, hvordan vi kan designe og bygge 
løsninger til nogle af naturens udfordringer i dit lokalområde.  
 

Deltag i et unikt forløb, hvor naturen og klimaet har førsteprioritet – og som natur-agent gør 
du en forskel for naturen i dit lokalområde.  
 
Som afslutning på forløbet inviteres deltagere og deres familier til at deltage på en idéfestival, 
hvor de bedste idéer og løsninger udstilles og præmieres. 
 

  
 

  



Klimatøserne 
Genbrug, kosmetik uden kemi, grønt design, dyrk dine egne fødevarer 
 
Bliv en del af et hold af bæredygtige piger, der arbejder med makeup uden skadelig kemi, smart 
genbrug og opfinder ting, der kan mindske klimaaftrykket. 
 

• Mød andre med den samme interesse for bæredygtighed, naturlig kosmetik, genbrug og en 
grønnere livsstil. 

• Du har her mulighed for at lave din egen kosmetik uden kemi, eller måske et smart 
tøjmærke af genbrug og nye materialer. 

• Du designer dit helt eget bæredygtige drivhus, så du og din familie kan dyrke grønt direkte i 
køkkenet, og opfinder smarte ting, så det bliver selvforsynende. 

• Du designer smarte grønne løsninger, der kan gøre dig og din omgangskreds mere 
bæredygtige. 

 
Som afslutning på forløbet inviteres deltagere og deres familier til at deltage på en idéfestival, 
hvor de bedste idéer og løsninger udstilles og præmieres. 
 

 
 
 

  



Naturkraft 
Grøn energi, gem din strøm, opfind smarte løsninger 
 
Vi skal undersøge, opfinde og bygge fede løsninger, der kører på grøn energi. 
 

• Du får en unik mulighed for at bygge nye smarte løsninger til opsamling og lagring af grøn 
energi. 

• Prøv om du kan producere grøn strøm fra din cykel eller design programmerbart tøj med 
solceller, som du kan tage med hjem og bruge i din hverdag. 

• Byg din helt egen bæredygtige mobiloplader med solceller og batteripakke så du også kan 
lade op om natten. 

• Vi kommer til at teste fremtidens vedvarende energi, og du får muligheden for at 
eksperimentere, opfinde, designe og bygge grønne løsninger. 

 
Bliv en del af et vildt hold, hvor teknologien og energien er i centrum. Du møder andre unge med 
interesse for teknologi og klima – og I kommer til at tænke fremtidens grønne energi ind i jeres 
hverdag. 
 
Som afslutning på forløbet inviteres deltagere og deres familier til at deltage på en idéfestival, 
hvor de bedste idéer og løsninger udstilles og præmieres. 

 
  



Idefestival – De unges bud på en bæredygtig fremtid  
 
Som afslutning på forløbene afholdes der en lokal idéfestival, hvor de unge fremviser de løsninger, 
som de har udarbejdet for en jury. De bedste løsninger kåres og præmieres.  
 
Festivalen er en mulighed for at dele de gode erfaringer, og drøfte handlemulighederne sammen 
med relevante interessenter.  
 
Forældre, organisationer, fagpersoner og interessenter inviteres og er med til at danne rammen 
om en festlig og hyggelig dag med fokus på science og bæredygtighed.  
 
Efter idéfestivalen kan deltagerne tage deres løsninger med hjem, som forhåbentligt kan bruges i 
familien eller blandt vennerne. 

 


