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Med dette inspirationshæfte håber UngOdense at inspirere andre til at udvikle
nye og innovative læringsforløb samt være med til at danne og uddanne den nye
generation i FN’s 17 verdensmål for at skabe en fremtidig verden i balance.
Danmark gennemgår i disse år en omfattende transformation, hvor bæredygtighed
bliver et stadigt vigtigere fokus. Det kommer i høj grad til at påvirke fremtiden
for kommende generationer.
Læring for Fremtidens valgfag i Innovation og Bæredygtighed er et eksempel på,
hvordan vi skaber praksisnære læringsforløb, hvor elever i samarbejde med virksomheder udvikler nye og konkrete bud på en mere bæredygtig fremtid.
Tak til de involverede virksomheder, skoler og ikke mindst eleverne.
God fornøjelse!
Erik Rasmussen
Viceungdomsskoleleder i UngOdense
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Læring for Fremtiden og valgfaget Innovation og Bæredygtighed
Læring for Fremtiden er UngOdenses udviklingsprojekt omkring bæredygtighed. Målet med Læring for Fremtiden er at give børn
og unge i Odense viden og handlekompetencer inden for bæredygtighed.
UngOdenses bæredygtighedsforløb foregår i Halmhuset på Østre Plads i Odense – et autentisk klasselokale som i sig selv er et ek
sempel på bæredygtig arkitektur.
Læring for Fremtiden tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål. Verdensmålene blev vedtaget i 2015 og skal frem til 2030 bidrage
til en mere bæredygtig udvikling for mennesker og den planet, vi bor på. Fremtidens udfordringer skal løses i fællesskab, og der er
derfor tale om 17 mål, der er gældende for alle lande – rige som fattige.
Målene får en stadig større opmærksomhed i arbejdet med bæredygtighed verden over. I valgfaget Innovation og Bæredygtighed
præsentereres de unge for alle 17 verdensmål.
VALGFAGET INNOVATION OG BÆREDYGTIGHED
Innovation og Bæredygtighed er et 60 timers valgfag over 10 dage for 40 elever. Valgfaget er et samarbejde mellem 8 folkeskoler,
ungdomsskolen, Fjernvarme Fyn, Odense Renovation og Vandcenter Syd.
Eleverne får en grundig introduktion og rundvisning på virksomhederne, der stiller eleverne konkrete udfordringer omkring bære
dygtighed med afsæt i virkelige problemstillinger. Igennem undervisning i innovation og designtænkning får eleverne en basisvi
den, som de bruger i deres løsningsforslag til forsyningsselskabernes udfordringer.
Valgfagets elever kommer fra forskellige skoler, og sammensættes i grupper på tværs af skolerne for at stimulere innovationen.
Undervisningsformen er praksisnær og kobler klassisk klasseundervisning med praktiske hands on øvelser i form af prototype
udvikling.
Forløbet afsluttes med en idéfestival, hvor eleverne præsenterer deres løsninger for virksomhederne under overværelse af
politikere, forældre og presse.
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Metode, gode råd og eksempler fra valgfaget Innovataion og Bæredygtighed
DESIGNTÆNKNING – EN METODE TIL AKTIV LÆRING
I valgfaget undervises eleverne i en række kreative og nytænkende metoder, hvor især ‘designtænk
ning’ – en metode til udvikling – anvendes. Det betyder, at eleverne kommer igennem et designud
viklingsforløb. Disse forløb er kendt fra produktudviklingsverdenen, hvor de bruges til udvik
ling af prototyper og til at teste løsninger, inden de skal implementeres. Metoden får de unge
op af stolene og hen til arbejdsbordet.

MODELLEN ILLUSTRERER ET TYPISK DESIGNFORLØB.
Forløbet starter med forstå-fasen, hvor de unge bliver introduceret til udfor
dringer omkring bæredygtighed og virksomhedernes måder at tackle dem på i
dag.

IMPLEMENTER

MAT
RE
AL
ISE
RI
NG

Med designtænkningen arbejder de unge med ”prototype-løsninger” frem for færdige
produkter. Gennem eksperimenter og fejl opnåes nye indsigter og løsninger. Med
metoden stimuleres elevernes kreative kompetencer og evner til problemløsning.
Elevernes evner til selvstændig tænkning udvikles for at fremme den kreative pro
ces, og herigennem får de et større ejerskab til deres projekter.

TEST

FORSTÅ

DESIGN
TÆNKNING

DEFINER

Herefter kommer undersøgelsesfasen, hvor de unge skal lære at udvikle nye kre
ative løsninger og begynde at sammensætte en prototype.
Til sidst kommer materialiseringsfasen, hvor prototypen udformes, testes og de
unge gør deres præsentation klar til den afsluttende idéfestival.

PROTOTYPE

IDÉGENERER

UDFORSKNING
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Modellen er inspireret af Tim Browns designtænkningsmodel fra 2009 (change by design).

ANBEFALINGER TIL SAMARBEJDE MELLEM SKOLE OG VIRKSOMHED
En forudsætning for et frugtbart samarbejde mellem skoler og virksomheder kræver prioritering, tid, koordinering, beskrivelse af
indhold samt klart sigte, mål og fælles handleplan for de planlagte aktiviteter i undervisningen.
Alle parter skal have en fælles forståelse for idé og formål med undervisningsforløbet. Fra starten bør der være en klar fordeling af
ansvar og roller mellem parterne. Det er vigtigt, at der er ledelsesmæssig forståelse og opbakning til projektet og aktiviteterne.
Det er ligeledes af stor betydning, at der er en gensidig og respektfuld forståelse for de forskellige fagligheder og tilgange, der er i
samarbejdet mellem virksomheder og undervisere.
SE
EL
TÅ
RS
FO
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TIDSLINJE OG INDHOLD I UNDERVISNINGSFORLØBET INNOVATION OG BÆREDYGTIGHED
Indhold og øvelser i de 10 lektioner.

1 - Intro og teambuilding
Info og rammer, krav og forløb
Intro til verdensmålene og
udfordringerne i forhold til
bæredygtighed

2 – Praktisk og teoretisk læring
Indføring i cirkulær økonomi
og designmetoder

2

1

Øvelse – Bæredygtig konstruktion: Byg en raket-ovn

At bygge en raket-ovn er en forholdsvis simpel og praktisk øvelse, hvor
eleverne arbejder praktisk med ler, grus og mursten.
Øvelsen hænger sammen med klassisk klasseundervisning, hvor teori og
viden om bæredygtighed anvendes i opførelsen af raket-ovnene.
Eleverne lærer at designe deres egen raket-ovn i et kreativt og cirkulært
design. Dertil får de byggekompetencer og værktøjserfaring, som bruges i
det videre læringsforløb.
Stenene til raket-ovnene kan genbruges 7-10 gange og kommer fra et
nedrevet hus – en genbrugshistorie der fungerer rigtig godt sammen med
elevernes hands on arbejde.
Der skal bruges mursten, ler, grus, små stålriste, lille vatterpas og murskeer.
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Created by Felipe Alvarado
from the Noun Project

3 – Besøg hos Odense Renovation og
Fjernvarme Fyn
Rundvisning, introduktion og
præsentation af udfordringer

Øvelse – Brainstorming: Idéudvikling med Post-It’s

En central øvelse er at kunne arbejde med udfordringer og omsætte dem til kreative idéer. Med
Post-It’s og konceptboards skal eleverne præsentere deres indledende overvejelser til udfordrin
gerne. Det kan være lærerigt at lave idéudviklingen i nogle af de kontekster, hvor de skal anven
des. Det er en god idé at inspirere med tidligere projekter og kreative koncepter. Det kan eksem
pelvis være gennem introduktion til nudging, adfærdsdesign, cirkulært design eller gamification.
Viden om disse koncepter kan anvendes i elevernes arbejde med idéudvikling.
Herefter handler det om at facilitere grupperne og hjælpe dem videre, når de går i stå. Det er en
god idé at lave små fælles opsamlinger, hvor eleverne kan inspirere hinanden.
Der skal bruges Post-It’s, blyanter, små boards og et autentisk læringsmiljø.

6 – Kreativ udvikling
Idébeskrivelser og udvik
ling af kreative idéer

5
Created by ProSymbols
from the Noun Project
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4 – Besøg hos Vandcenter Syd og
gruppedannelse
Rundvisning, introduktion og
præsentation af udfordringer
Eleverne fordeles på grupper,
som vælger en udfordring

5 – Forstå udfordringer og muligheder i
idéudvikling
Kortlægge behov for materialer
Indhente viden om udfordringen
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Øvelse – Kreativ udvikling: Sketching med hurtige tegninger af kreative idéer

Eleverne laver simple illustrationer af deres løsninger for at visualisere og konkretisere idéerne. En lille øvelse
er at tegne en grov version af deres idé inden for 15 til 20 minutter. Tegningerne bruges som udgangspunkt til at
lave en liste over materialer, der skal bruge til prototypen. Øvelsen gør eleverne i stand til at tænke i materialer
og muligheder. I øvelsen introducere eleverne til forskellige former for sketches.
Der skal bruges genbrugspapir, blyanter og kreativt værksted.
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Øvelse – Prototypeudvikling: Byggeworkshop med
genbrugsmaterialer

For at løfte de gode idéer til noget der kan implementeres, bygger ele
verne små prototyper, som visualiserer deres løsninger. Det kan være
en stor hjælp at indhente information og viden fra forsyningsselskaber
ne, samt anvende nogle af deres materialer.
Grupperne kan have behov for at arbejde i forskellige typer af værkste
der. I det klassiske værksted formgives prototyperne og grundelemen
terne. Der kan også være behov for tegne-muligheder, maleværktøj og
print/tryk faciliteter.
Der skal bruges genbrugsmaterialer, værktøj og værksteder.

8 – Færdiggøre prototyper
Løbende feedback fra under
visere
8

9–Ø
 ve præsentation
Prototyper færdig
gøres og der øves
præsentationer
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7 – Prototypeudvikling
Løbende dialog med
virksomhederne
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Øvelse – Præsentation: Feedback sessioner

Det er vigtigt, at eleverne løbende præsenterer deres arbejde for hinanden, så de bliver
skarpere på at formidle deres projekt. Eleverne kan give feedback til hinanden samt få
feedback fra fagpersoner. Til slut øves præsentation af den endelige prototype.
Præsentationsøvelserne forbereder eleverne til deres endelige præsentation på idé
festivalen, hvor der kommer erhvervsledere, politikere, forældre samt repræsentanter
fra skolerne.
Der skal ikke bruges særlige materialer til denne øvelse, men der kan bruges Power
Point, boards eller verdensmålsterninger til at øve indhold med eleverne.

10

10 – Idéfestival og kåring af vindere

TANKERNE BAG IDÉFESTIVALEN
Idéfestivalen er afslutningen på undervisningsforløbet, hvor elever
ne præsenterer deres løsninger og prototyper for virksomhederne.
Festivalen er også en fejring og en anerkendelse af eleverne, hvor
forældre har mulighed for at se de unges store arbejde.
En jury bestående af repræsentanter fra virksomhederne og under
visere kårer de bedste løsninger.
Værtsskabet for idéfestivalen går på skift mellem de tre deltagende
virksomheder. Ved at planlægge idéfestivalen tidliget i forløbet er
der mulighed for at få presseomtale og deltagelse af politikere.
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Præsentation af udfordringer
Læringsforløbet Innovation og Bæredygtighed er et samarbejde med Vandcenter Syd,
Odense Renovation og Fjernvarme Fyn, som hver kommer med to udfordringer til eleverne.
Udfordringerne er lavet specielt til forløbet, og tager udgangspunkt i virkelige problemstil
linger for virksomhederne.
De 13 grupper valgte hver en udfordring og påbegyndte løsningsprocessen i forbindelse med
besøg på virksomhederne og i undervisningen.
De unge er blevet bedt om at beskrive deres idéer med fokus på:
•
•
•
•
•
•
•
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Formål
Hvad
Målgruppe
Samarbejdspartnere
Fordele for forsyningsselskaberne
Succeskriterier – gruppens vurderinger af deres løsning
Effektvurdering – gruppens vurderinger af løsningens effekt

13

14

15

Elevernes løsningsforslag 2019
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NR

IDÉNAVN

UDFORDRING

1

Nye stickers og lyddesign ................................................. Hvordan undgår vi skadeligt affald i kloakken?

2

Klistermærker med sjove slogans.................................... Hvordan undgår vi skadeligt affald i kloakken?

3

Infoskilte på dør og ved toilet .......................................... Hvordan undgår vi skadeligt affald i kloakken?

4

Mærkningsordning til restauranter og caféer................ Få flere til at tilbyde postevand

5

Tag imod dråben, tag imod fremtiden............................ Få flere til at tilbyde postevand

6

Ny sorteringsvideo og skraldeevent ................................ Informationskampagne – Ny genbrugsordning

7

Important trash ................................................................. Informationskampagne – Ny genbrugsordning

8

IMI 207 ............................................................................... Informationskampagne – Ny genbrugsordning

9

Humørsortering ................................................................ Nyt undervisningskoncept

10

Fjernvarmebrætspil ........................................................... Lav en kampagne for fjernvarme

11

Hurtigt og nemt ................................................................. Lav en kampagne for fjernvarme

12

Food on fire ........................................................................ Byg fremtidens fjernvarmeværk

13

Fremtidens kraftværk ....................................................... Byg fremtidens fjernvarmeværk

Nye stickers og lyddesign
VandCenter Syd: Hvordan undgår vi skadeligt affald i kloakken? – Gruppe 1
FORMÅL
At Odenses borgere ikke kommer uønsket affald i toilettet. Derved vil vi spare VandCenter
Syd for unødige reparationer.
HVAD
Vi vil få borgerne til at ændre adfærd ved at “nudge” med stickers og lyddesign, der vil
være henvendt til unge mennesker. Her vil vi blandt andet gøre brug af populære “Memes”.
MÅLGRUPPE
Vi vil hovedsageligt fokusere på unge mennesker.
SAMARBEJDSPARTNERE
Vi tænker at samarbejde med skoler, ungdomsklubber, caféer og restauranter.
FORDELE FOR FORSYNINGSSELSKABERNE
At mindske omkostningerne til reparation af pumper.
Gøre vandregningen billigere for kunderne.
Sørge for at spildevandet bliver renset mere effektivt.
SUCCESKRITERIER
I løbet af det første år vil vi have etableret samarbejder med 25 skoler i Odense Kommune
(ud af 35).

EFFEKTVURDERING
Opmærksomhed på problemer med skrald i kloakken
Adfærdsændring hos
Odenses borgere
Besparelser i forhold til
reparation
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Klistermærker med sjove slogans
VandCenter Syd: Hvordan undgår vi skadeligt affald i kloakken? – Gruppe 2
FORMÅL
At undgå skadeligt affald i kloakken.
HVAD
Vi vil sætte nogle klistermærker op på skoletoiletter og på andre offentlige institutioner.
MÅLGRUPPE
Alle aldre – primært børn og unge.
SAMARBEJDSPARTNERE
Offentlige institutioner – skoler, klubber osv.
FORDELE FOR FORSYNINGSSELSKABERNE
At Vandcenter Syd skal bruge færre penge på at fjerne uønsket affald i kloakken.
SUCCESKRITERIER
Klistermærkerne skal mindske forbrugernes tendens til at smide affald i kloakken.

EFFEKTVURDERING
Øget viden om konsekvenser af uønsket affald i
kloakken
Besparelse på borgernes
vandregning
Adfærdsændring hos borgerne i forhold til uønsket
affald i kloakken
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Infoskilte på dør og ved toilet
VandCenter Syd: Hvordan undgår vi skadeligt affald i kloakken? – Gruppe 3
FORMÅL
Vi laver skilte for at undgå skadeligt affald i kloakken, så pumperne ikke bliver ødelagt.
Mennesker skal vide, hvad de må smide i toilettet.
HVAD
Vi laver et skilt som viser, hvad man må smide i toilettet og hvad man ikke må smide i
toilettet. Vi lægger skiltene på nogle toiletter. Skiltene skal vise, at man kun må smide papir
i toilettet.
MÅLGRUPPE
Vi vil lave det på vores skole.
SAMARBEJDSPARTNERE
Risingskolen, elever, lærere.
FORDELE FOR FORSYNINGSSELSKABERNE
Hvis folk stopper med at putte skadeligt affald i kloakken, vil det spare mange penge hvert
år.
SUCCESKRITERIER
At målgruppen forstår skiltene og stopper med at putte affald i toiletterne.

EFFEKTVURDERING
Mindre affald i toilettet
Folk ved mere om, hvad de
må putte i toilettet
Spare penge på rør
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Mærkningsordning til restauranter og cafeer
VandCenter Syd: Få flere til at tilbyde postevand – Gruppe 4
FORMÅL
At gøre postevand mere populært på restauranter og caféer, frem for at drikke vand fra
plastikflasker. På den måde kan vi meget nemt hjælpe med at mindske co2 -og plastik
udledningen.
HVAD
Vores ide er at lancere et postevands-mærke, som gør det nemt for forbrugeren at se om
vandet på menuen er postevand, og hermed miljøvenligt.
Man kan skabe opmærksomhed omkring mærket ved at lave en video, som viser folk, hvilke fordele der er ved postevand frem for vand fra plastikflasker. På den måde vil folk blive
opmærksomme på, hvad plastikflasker gør ved vores natur, og hvad vi kan gøre ved det.
For at gøre caféer og restauranter interesserede i konceptet, vil vi fortælle om fordele ved at
bruge postevand frem for “plastikvand” på et økonomisk plan.
MÅLGRUPPE
Caféer, restauranter og deres gæster.

Positiv branding af postevand

SAMARBEJDSPARTNERE
Halmhuset Odense. Restauranter og caféer i Odense.

Mindre plastikforbrug på
restauranter og caféer i
Odense

FORDELE FOR FORSYNINGSSELSKABERNE
Gøre folk opmærksomme på det store miljøproblem plast er.
Gøre det nemt for folk at vælge “rigtigt”
Gøre verden til et renere sted.

Øget viden hos forbrugeren
om konsekvenser af plastikforbrug

SUCCESKRITERIER
At mere end 20% kender til mærket og dets betydning indenfor 50 år,
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EFFEKTVURDERING

Økonomiske fordele for
restauranter/caféer ved at
skifte til postevand

Tag imod dråben, tag imod fremtiden
VandCenter Syd: Få flere til at tilbyde postevand – Gruppe 5
FORMÅL
Formålet med vores dråbe-nøglering er, at flere restauranter skal tilbyde postevand i stedet for kildevand på flaske. Restauranter, der tilbyder postevand, kan have et skilt på døren eller ved siden af, så
man kan se, at de tilbyder postevand.
HVAD
Nøgleringen er lavet af en form for genbrugsplast. Skiltet er lavet af metal eller andet.
Nøgleringene skal deles ud i breve fra VandCenter Syd og i restauranter, der tilbyder postevand.
Skiltet skal hænge på døren til restauranten eller et sted, man kan se det, inden man går ind i restauranten. Dråben skal være et symbol på, at man støtter postevand, og sikrer verden en bedre fremtid.
På skiltet skal der stå: Vi støtter rent postevand, for en bedre fremtid. Hvad gør I? Dråben skal være
en blanding mellem blå og gennemsigtig, og skiltet skal have en orange baggrund og en blå dråbe.
Skriften på skiltet skal være sort, og skriften skal være fed. Vores inspiration kom fra, at vi havde hørt
og set andre nøgleringe, der bringer et budskab. Derfor tænkte vi, at det var en god ide, og at det
virkede, når der var så mange, der gjorde det.
MÅLGRUPPE
Den er mest til kvinder fordi den er mere feminin, end den er rå. Aldersgruppen er ikke rigtig
bestemt, men det er måske mest unge og voksne kvinder, der kommer til at gå med den.
SAMARBEJDSPARTNERE
Vores samarbejdspartnere er VandCenter Syd, Halmhuset og de restauranter, der tilbyder postevand.
FORDELE FOR FORSYNINGSSELSKABERNE
Fordelene for forsyningsselskaberne er, at hvis man drikker postevand i stedet for kildevand, sparer
man en masse penge.
SUCCESKRITERIER
Vores succeskriterier er, at vi kan få nogle restauranter med på vores idé. Hvis en restaurant ikke tilbyder postevand, håber vi altså, at de kommer til det, efter vi har fortalt dem, hvad fordelene er.

EFFEKTVURDERING
Postevand er billigere
Det er bedre for miljøet
Det producerer mindre
plastik
Postevand er friskere
Det skaber et fællesskab
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Ny sorteringsvideo og skralde-event
Odense Renovation: Informationskampagne – Ny genbrugsordning – Gruppe 6
FORMÅL
At lære børn og unge at sortere skrald. Vi håber at opnå en større effekt ved at fokusere på
børn og unge, og at de vil føre det med videre til de nye generationer.
HVAD
Det skal være en informationsvideo, der lærer børn om sortering af skrald. Vi vil fokusere på børnene, da deres vilje og lyst til sortering af skrald, vil have en positiv virkning på
forældrene.
MÅLGRUPPE
Børn, unge og voksne i Odense.
SAMARBEJDSPARTNERE
Odense Renovation, Halmhuset Odense og Næsby Skole
FORDELE FOR FORSYNINGSSELSKABERNE
- Mindre plast ved afbrænding
- Med til at skabe et grønnere miljø
- Kan bruges i undervisningen
SUCCESKRITERIER
At vores video bliver brugt til noget som fx undervisning.
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EFFEKTVURDERING
Opmærksomhed omkring
ny skraldesorteringsordning
Fokus på nødvendigheden
af at sortere skrald
Branding af Odense Renovation, som en miljøbevidst
organisation

Important Trash
Odense Renovation: Informationskampagne – Ny genbrugsordning – Gruppe 7
FORMÅL
At få folk til at sortere deres affald
HVAD
En video der viser, hvor vigtigt det er at sortere affald, og hvad der sker, hvis man ikke sorterer sit affald. Det er super vigtigt at sortere affald og det er det, vi skal have folk til. Vi vil
også lave en konkurrence, som går ud på at lave seje ting ved at genbruge. Man skal poste
sine genbrugsting på Instagram med hashtagget #genbrugverden. Den person, der laver
den sejeste genbrugsting, vinder en vildt fed præmie.
MÅLGRUPPE
Alle aldre. Alle skal vide, at det er vigtigt at sortere affald.
SAMARBEJDSPARTNERE
Odense Renovation og os selv.
FORDELE FOR FORSYNINGSSELSKABERNE
Folk vil sortere affald og støtte Odense Renovation og støtte konceptet.
SUCCESKRITERIER
At få folk til at sortere mere affald og støtte konceptet. Vi håber på, at Odense Renovation
kan mærke en forskel efter nogle få måneder, når vores video er gået viralt.

EFFEKTVURDERING
Kendskab til Odense
Renovation
Mere genbrug
Mindsket CO2-udledning
Bæredygtighed
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IMI 207
Odense Renovation: Informationskampagne – Ny genbrugsordning – Gruppe 8
FORMÅL
At passe på vores vand, hav og kloakker. Vi vil lave skraldespande, hvor man kan aflevere
sin brugte olie i genbrugsflasker og få penge for, hvor meget olie man afleverer. Vi synes, at
det er forkert at hælde madolie i vasken, da det skader kloakkerne.
HVAD
Skraldespande, hvor man kan aflevere flasker med olie i. Vi tænker, at skraldespandene
skal laves af genbrugelige materialer fx gammel plastik og gamle køleskabe. Vi har fået
inspiration fra Tyrkiets system. Vi har blandt andet set, at de har skraldespande specielt til
olie. Olieforbruget er meget højt fordi at, tyrkisk mad indeholder meget olie. Vi har set det
i forskellige reklamer, som informerer om skaden ved at hælde olie i vasken.
MÅLGRUPPE
Til fastfood-kæderne/restauranter.
SAMARBEJDSPARTNERE
VandCenter Syd, McDonalds/Burger King/Sunset/Carls Jr/KFC.
FORDELE FOR FORSYNINGSSELSKABERNE
Deres arbejde bliver lettere.
Færre penge på at rense kloakkerne.
Olie genbruges.
Det er bæredygtigt.
Billig løsning.
SUCCESKRITERIER
At rense kloakken for olie og reklamere for at passe på naturen.
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EFFEKTVURDERING
Restauranter kommer
hurtigere af med olie
Det er grønt (med genbrugs
flasker og genbrug af olie)
Det er hurtigt og effektivt
Det er sundere for havmiljøet
Mindre oliespild i havmiljøet
Fiskeres job bliver nemmere
Flotte skraldespande med
branding = tiltrækker opmærksomhed

Humørsortering
Odense Renovation: Nyt undervisningskoncept – Gruppe 9
FORMÅL
At lære børn og unge at sortere deres skrald. Når de får kompetencer og viden, som gør dem i
stand til at sortere og øge genanvendelsen på en sjov måde, lærer de samtidig at passe på vores
samfund og sikre en bæredygtig udvikling.
HVAD
Vores idé Humørsortering er et spil for primært de yngre børn på skoler. Spillet går ud på, at en
app på computeren viser seks sorterings-spande. De seks sorterings-spande har hver en farve,
som passer til nogle magneter, som eleverne skal placere på den elektroniske skraldespand, hvor
de tænker deres skrald skal ned i. Efter det smider de det ud i klassens fysiske sorterings-spande. Et eks. kan være en skolemælk, som skal ned i restaffald. Appen kan registrere, at eleven har
placeret en magnet på den bestemte skraldespand. Skraldespanden spørger om, hvad eleven har
smidt ud. Læreren skriver ind, hvad affaldet er, og appen fortæller, om det er rigtigt eller forkert.
Smider man affaldet ud i den rigtige spand, får klassen et point. Klasserne dyster internt på skolen
om, hvem der scorer flest point og dermed vinder.
MÅLGRUPPE
Børn på skoler.
SAMARBEJDSPARTNERE
Odense renovation, Halmhuset Odense.
FORDELE FOR FORSYNINGSSELSKABERNE
De mindsker tidsforbruget på sortering.
De øger genanvendelsen.
De får nye redskaber til at række ud til borgerne på en sjov måde.
SUCCESKRITERIER
At Odenses borgere lærer at sortere skrald - endda også i en ung alder.

EFFEKTVURDERING
Økonomi
Bæredygtig adfærd
Genanvendelse
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Fjernvarme brætspil
Fjernvarme Fyn: Lav en kampagne for fjernvarme – Gruppe 10
FORMÅL
At skabe interesse for fjernvarme samt informere og oplyse om fjernvarme og fordelene derved.
HVAD
Vi vil udvikle et brætspil, der er nemt at lære og samtidig giver alle generationer, unge som
gamle, ny viden. Spillet er simpelt og vinderen findes, når den “grønne” fjernvarme skorsten er
fyldt med guld. Derudover er det et afslappende familiespil med op til seks spillere. Flere regler
forekommer i spillets æske. For at netop dette spil skal blive en succes, så skal det nå ud til de
yngre børn, der har lysten og tiden til at sætte sig ned og spille et brætspil. Derfor vil det være en
klar fordel at starte på skolerne og i institutionerne.

Øge folks viden om fjernvarme

SAMARBEJDSPARTNERE
Fjernvarme Fyn og Halmhuset Odense.

Øget kendskab til
Fjernvarme Fyn

FORDELE FOR FORSYNINGSSELSKABERNE
Skaber opmærksomhed omkring fjernvarme.
Belærer unge som gamle om fjernvarme og dets fordele.
Ved at bringe spillet ud på skoler og institutioner skabes der også opmærksomhed på fjernvarme
blandt de yngre generationer, uden det bliver monotont.
Dette spil udbreder en klimavenlig kultur blandt hele befolkningen.

Brætspil som platform til
samarbejde mellem skoler
og Fjernvarme Fyn

SUCCESKRITERIER
At folk syntes, det er fedt at spille vores spil.
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EFFEKTVURDERING

MÅLGRUPPE
Spillet kan spilles i alle aldre, og i alle grupper. Dette realiseres med differentierede spørgsmål i
henholdsvis børne- og voksen-kategorier. Dog er spillet ideelt til skole- og fritidsordninger, fordi
det er lærerigt og informerer om fjernvarme og fordelene ved dette.

Hurtigt og nemt
Fjernvarme Fyn: Lav en kampagne for fjernvarme – Gruppe 11
FORMÅL
At få flere folk til at vælge Fjernvarme Fyn, som deres fjernvarmeanlæg. Vi har skabt et design, som
vil få folks interesse til at vokse omkring Fjernvarme Fyn. Produktet er lavet udelukkende på ideer,
som vi tænker vil få folk til at blive mere interesserede i, hvad firmaet går ind for. Oven i det har vi
skabt produktet med genbrugsmaterialer, da det er bedst for miljøet. På den måde sørger Fjernvarme Fyn også for, at det ikke skader miljøet, når de sender brevene rundt i landet.
HVAD
I kuverten vil man modtage et brev med praktisk information om Fjernvarme Fyn, som man bliver
nødt til at vide, hvis man gerne vil deltage i konkurrencen på Fjernvarme Fyns hjemmeside. Vi har
valgt at inkludere en konkurrence i brevet, da vi selv ved, at det nok vækker mere interesse for folk.
Vi har sat fokus på at gøre brevet så iøjnefaldende som muligt.
Vi mener helt sikkert, at de vil få gavn af vores produkt. Vi er den nye generation, så vi ved, hvad
folk vil have nu om dage. Det vil være en fornuftig investering for firmaet, da vi som sagt ved, hvad
folk finder interessant.
MÅLGRUPPE
Vi har valgt at lave et brev, som skal sendes rundt til alle borgere i alderen fra 18 og op.

EFFEKTVURDERING

SAMARBEJDSPARTNERE
Fjernvarme Fyn.

Flere kunder

FORDELE FOR FORSYNINGSSELSKABERNE
Reklame og øjenåbner.

Opmærksomhed

SUCCESKRITERIER
Folk bliver mere interesserede i Fjernvarme Fyn.

Bedre markedsføring
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Food on fire
Fjernvarme Fyn: Lav en kampagne for fjernvarme – Gruppe 12
FORMÅL
At finde på noget andet at brænde af i stedet for fossile brændstoffer og lave et nyt fjernvarmeværk.
HVAD
Det er et fjernvarmeværk, der bruger madrester og blade. Vi blev inspireret af de omgivelser vi var i.
MÅLGRUPPE
Boligejere og miljøbevidste.
SAMARBEJDSPARTNERE
Fjernvarme Fyn, landmænd, Odense Renovation.
FORDELE FOR FORSYNINGSSELSKABERNE
Man stopper med at bruge fossile brændstoffer.
SUCCESKRITERIER
At det er miljøvenligt at brænde af. 10% mere effektivt.

EFFEKTVURDERING
Effektivitet
Naturlig energi
Fossil afbrænding
Forurening
Vedvarende energi
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Fremtidens kraftværk
Fjernvarme Fyn: Lav en kampagne for fjernvarme – Gruppe 13
FORMÅL
At bygge fremtidens kraftvarmeværk ved brug af vedvarende energikilder, så varmeproduktionen
kan være baseret på kun grøn energi og være 100% miljøvenlig. Samtidig mindskes udslippet af
CO2.
HVAD
Det fremtidige kraftvarmeværk skal kunne være baseret på 100% bæredygtig energi. Brændsler, der
skal bruges til kraftværket, skal ikke være fossile brændsler, men f.eks. være energi fra vindmøller,
bølgeenergi, solenergi og afbrænding af forskellige spildte ressourcer.
Inspirationen har vi fra andre, der også har forvandlet noget tomt og forladt til noget bæredygtigt.
Det kunne også lade sig gøre med det fremtidige kraftvarmeværk, som også kunne bruges til innovation/forskning.
MÅLGRUPPE
Projektet er rettet mod kraftvarmeværker i Danmark.
SAMARBEJDSPARTNERE
Halmhuset & Fjernvarme Fyn.
FORDELE FOR FORSYNINGSSELSKABERNE
100% bæredygtig varmeproduktion og evt. el-produktion.
Mindre mandskab til vedligeholdelse og økonomisk besparelse.
SUCCESKRITERIER
Mindske CO2-udslippet.
Investeringer.

EFFEKTVURDERING
CO2-udslip
Innovation/forskning
Økonomi
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