
 
 
 

Campus Odense Skolefestival  
 
Alle Fyns 4. – 6. klasser inviteres hermed til Campus Odense Skolefestival. Vi mødes: 

 
Onsdag d. 15. maj 2019, kl. 8.45 – 13.15 
på SDU, Campusvej 55, 5230 Odense M 

 
I inviteres ud på det naturområde der danner ramme om Campus Odense til en sjov og spændende 
dag med bevægelse, ny viden og læring. Dagen er fyldt med aktiviteter og mulighed for at fordybe 
sig i forskellige fagligheder. 
 
Skolefestivalen er en dag, hvor du som lærer har mulighed for at udvide klasselokalet og tilbyde 
dine elever en spændende og anderledes undervisningsdag.  
 
Du og din klasse vil arbejde aktivt på tre poster inden for biologi, smag og bevægelse.   
 

- Biologiposten: Tager jer med til Campus Odenses nye som gamle søer, hvor I skal undersøge 
livet omkring og under vandoverfladen og samle data til forskningen.  
 

- Smagposten: Inviterer jer med på opdagelse med alle fem smagssanser og gør jer klogere på 
både jeres egen og hinandens smagsløg. 
 

- Bevægelsesposten: Introducerer jer til sjove og nytænkende udendørsaktiviteter i det store 
naturområde.  

 
Dagen starter på Campustorvet SDU Odense kl. 08.45 - se program næste side for yderligere 
information. Kort over område og mødested udsendes sammen med øvrige materialer inden 
festivalen. 
 
Tilmelding sker via: https://sdu-dk.libcal.com/event/3365805  
Frist for tilmelding d. 15.3.19. Ønsker en skole at tilmelde flere klasser, skal de tilmeldes hver for 
sig. 
Der er et loft på 21 klasser. Der er tilmelding efter først-til-mølle-princippet. 



Mere end bare én dag 
Når du og dine elever er tilmeldt skolefestivalen, sender vi uddybende materiale om festivalens 
poster sådan, at I forud for festivaldagen har mulighed for at arbejde med emnet i jeres egne 
undervisningstimer. Jo mere eleverne og du arbejder med emnerne forud for festivalen, jo mere vil 
I få ud af at deltage i festivaldagen. På selve festivaldagen forventer vi, at alle klasser deltager med 
mindst en lærer, som deltager med egen klasse gennem dagens program. 
 
Vi glæder os til en aktiv og lærerig dag sammen med jer!  
Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontorchef Anne Kathrine Overgaard, SDU på 
ako@sdu.dk/60111043. 
 
 

Program: Campus Odense Skolefestival  

Tid Handling  Kommentarer 

8.45 – 9.00  Skolerne ankommer  
 

9.00 – 9.15 Velkomst og kick off på campustorvet 
på SDU 

Dagens program præsenteres og 
der udleveres kort over området og 
posterne. 

9.15 - 9.30 Skolerne finder deres første post  De studerende fra SDU og UCL 
følger klasserne til den første post.  

9.30 – 10.15 1. runde aktiviteter på posterne  
 

10.15 - 10.30 Skolerne finder næste post Læs kortet! 

10.30 - 11.15 2. runde aktiviteter på posterne  
 

11.15 – 11.45   Frokostpause og fri leg i området Eleverne har madpakker med som 
spises i det fri med lærere og 
personale/studerende fra SDU og 
UCL. 

11.45 – 12.00  Skolerne finder deres sidste post Læs kortet! 

12.00 - 12.45  3. runde aktiviteter på posterne  
 

12.45 – 13.00  Skolerne går tilbage til start på 
campustorvet. 

De studerende fra SDU og UCL 
følges med eleverne til 
Campustorvet. 

13.00 -13.15 Fælles afrunding og tak for i dag.  

 
 

 


