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SAMARBEJDE MED SKOLER OG GYMNASIER
Læring om klimaforandringer og klimatilpasning

DHI er en forskningsbaseret, rådgivende ingeniørvirksomhed, og vi lever af at
hjælpe regeringer, kommuner og private virksomheder med at takle deres
problemer inden for vand, miljø og sundhed. Vores passion formidler vi
videre; hvad enten det er at sikre badevandskvalitet, hjælpe virksomheder
med at spare på vandet, eller at sikre vindmøller på havet, så de ikke synker,
fordi strøm eller bølger er for kraftige. Eller – måske noget helt fjerde!
Ændringerne i klimaet opleves først gennem vand, eksempelvis ved
oversvømmelser af afgrøder og byer samt mangel på drikkevand. Hvordan vi
vælger at håndtere vandproblemer regionalt og lokalt vil derfor få endnu
større betydning fremover.
DHI’S BESØGSTJENESTE FOR UNGE
Vand og klimaudfordringer, er netop omdrejningspunktet, når DHI møder
gymnasieklasser og Folkeskolens ældste klasser. DHI har samarbejdet med
skoler og gymnasier siden 2009, hvor det første samarbejde blev etableret -

MÅLGRUPPE



Folkeskolens 5.-10. klasse
Gymnasier

FAGLIGT FOKUS
DHI er en forskningsbaseret, rådgivende
ingeniørvirksomhed med kernekompetence
inden for vand og kemiske stoffer. Under
hovedparaplyen klimaforandringer tilbyder vi
skolesamarbejde indenfor undervisningen i fag
som matematik, kemi, fysik, biologi, geografi og
IT.

TILPASNING
Skolesamarbejde og - besøg kan tilpasses og
vinkles i et vist omfang. Spørg endelig - og vi
finder ud af, om vi kan tilpasse besøget, så det
passer endnu bedre ind i din klasses
kommende skoleforløb

FAGLIGT UDBYTTE
Vores besøgstjeneste giver eleverne
en dybere forståelse for, hvad
klimaforandringer er
 indsigt i, hvilke tiltag, man kan iværksætte for
at modvirke negative følger af
klimaforandringer
 mulighed for at koble den
naturvidenskabelige undervisning med
anvendelsen i praksis
 motivationen til at engagere sig endnu mere i
naturvidenskabelige fag


En klasse på rundvisning i DHI’s forsøgshaller © DHI
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aktiviteter, som falder under DHI’s resultatkontrakt med Styrelsen for Forskning
og Innovation. Siden da har flere end 2500 unge og deres lærere besøgt DHI.
Her får de mulighed for at møde en klimaekspert, der kan formidle problemet med
eksempelvis en bys oversvømmede kloaksystem i øjenhøjde. Eleverne får indsigt
i, hvordan en by kan klimatilpasse, så kældere og huse ikke oversvømmes. De
får også en fornemmelse for, hvordan fagene matematik, fysik, kemi og IT
konkret bruges på en arbejdsplads.

DET PRAKTISKE
Et besøg hos DHI tager som regel 1½ time.

KONTAKT
Ansvarlig for skolesamarbejdet:
Ole Mark - tel.: 4516 9373
klimaundervisning@dhigroup.com

HVORDAN FORLØBER ET BESØG HOS DHI?
Når skoler og gymnasier besøger DHI er fokus ofte
klimaforandringer og især klimatilpasning. Hvad er det vi
kan gøre for at hindre naturens oversvømmelser i at skabe
ødelæggelser, og hvad kan man gøre, så fisk og biologien i
vandet ikke ødelægges, når der skal bygges en bro?
Besøget hos os består som regel af to dele; først fortæller
en af vores medarbejdere eksempelvis om
sundhedsrisikoen ved oversvømmelser i byer. Hvad kan der
gøres, og hvad skal man være opmærksom på? Hvor er det
ok at lede vandet hen i forbindelse med oversvømmelser fra
kloakker? Vi kan ikke forhindre oversvømmelser, men vi kan
lære at håndtere dem bedre og mindske risici. Vi viser
animationer og forsøger – på et tilpasset niveau – at
formidle, hvordan matematikken, biologien og IT spiller en
rolle i denne forbindelse. Eleverne får undervejs mulighed
for at stille spørgsmål.
Herefter besøger eleverne DHI’s forsøgshaller, hvor der
laves fysiske modelforsøg af havne, moler og
havvindmøller. Formålet med forsøgene er at teste store og
kostbare konstruktioner, inden de bygges, for at sikre, at
designet er korrekt i forhold til kundens ønsker. Også her
fortæller vi om matematikken, IT og viden om vands
betydning for den vejledning, vi giver kunderne. Da
forsøgene varierer efter kundeopgaver, kan vi ikke altid
fortælle på forhånd, hvad man kommer til at se, ligesom
omfanget af forsøgene på besøgsdagen kan variere.

Borupgaard Gymnasiums europæiske ERASMUS+
samarbejde om miljø med en række
europæiske gymnasier har besøgt DHI. Her fik både de
danske og ERASMUS+ eleverne fra Portugal, Rumænien,
Grækenland, Polen, Italien, Ungarn og Litauen mulighed for
at sætte deres viden om matematik og miljø ind i en
anvendelsesorienteret kontekst.

VÆRDIEN AF UNGESAMARBEJDE MED DHI
DHI er et af de syv ’Godkendte Teknologiske
Serviceinstitutter’ (GTS-institutter) i Danmark. Vi har således
et meget tæt samarbejde med universiteter i Danmark – og i
udlandet. Samarbejder med skoler og gymnasier falder
derfor DHI naturligt – og måske kan vi oven i købet motivere
eleverne til at blive fremtidens frontløbere inden for det
naturvidenskabelige felt?
Vores besøgstjeneste giver eleverne







En dybere forståelse for, hvad klimaforandringer er
En indsigt i, hvilke tiltag, der kan iværksættes for at
modvirke negative følger af klimaforandringer
Mulighed for at koble den naturvidenskabelige
undervisning med anvendelse i praksis
Motivationen til at engagere sig endnu mere i
naturvidenskabelige fag

EKSEMPLER PÅ DHI’S ØVRIGE UNGEAKTIVITETER
DHI samarbejder desuden fast med Rungsted Gymnasium,
blandt andet i forbindelse med gymnasiets årlige
Innovationsfestival, hvor DHI har været opgavestillere.
Eleverne får en konkret problemstilling og mulighed for en
uges fordybelse, hvor de skal løse en udfordring indenfor
vand. De kreative løsninger evalueres af et dommerpanel
bestående af lærere og opgavestillerne fra DHI, og de mest
innovative forslag præmieres.

Lærere såvel som elever nyder DHI’s klimaundervisning © DHI

VIDSTE DU…?
At DHI også kan fortælle om, hvordan kemiske stoffer påvirker
mennesker og miljø? Kemiske stoffer er nemlig slet ikke til at komme
uden om i vores hverdag! Besøg os og hør om hormonforstyrrende
stoffer og parabener i kosmetik - og om alternativerne er bedre? Og
om det er rigtigt, at det er farligt at spise kanelsnegle, og om det nu
kan passe, at kemiske stoffer fra pizzabakken kan ende i pizzaen?

Innovationsfestival på Rungsted Gymnasium © DHI

EN LÆRER FORTÆLLER
”Besøgene på DHI åbner gymnasieelevernes øjne op for, hvor meget matematik og computermodellering bliver anvendt
som redskaber. Og hvilke forskellige udfordringer vi står overfor, anskueliggjort med cases fra den virkelige verden: Det
drejer sig ikke kun om for lidt eller for meget vand! Virksomhedsbesøgene er et godt supplement til den daglige undervisning."
– Claus Sørensen, Lærer på Borupgaard Gymnasium
©DHI / Photos ©DHI

Vil du vide mere om DHI's klimatiltag? Se vores nyhed om vores klimafilm her: https://youtu.be/4NIyBTQXdro
Eller besøg hjemmesiden: www.dhigroup.com

