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Konsulenterne

På Pædagogisk Center har vi rigtig mange forskellige aktiviteter, som lærere og pædagoger kan 
benytte sig af. Derfor har vi nu et katalog over de aktuelle tilbud for skolerne i Kolding Kommune. 
Vores katalog giver dig et overblik over vores værdier, fremgangsmetoder og tilbud, så vores 
ydelser bliver lettere for dig at benytte. 
“In House” betyder at vi har materialet på PC. “Out of House” betyder at vi låner materialet ud, 
kommer ud og underviser med materialet eller at skolerne kan komme til os og benytte sig af det.
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FabLab@School.dk er et netværk, der arbejder forskningsbasseret 
med digital fabrikation, designtænkning og empowerment af 
fremtidens elever og lærere.

FabLab@school.dk i kolding
Pædagogisk Center er en del af FabLab@School.dk samarbejdet 
mellem Aarhus Universitet, Vejle Kommune, Silkeborg Kommune 
og Kolding Kommune.

Gennem en blanding af designtænkning og digital fabrikation 
skal eleverne og de fagprofessionelle lære at arbejde med og løse 
virkelige problemstillinger eller fiktive cases. Èt af de virkemidler 
vi bruger flittigt er den designprocesmodel, Aahus Universitet har 
været medskabende til at udvikle for FaLab samarbejdet.
Modellen tager sit udgangspunkt i Opgaven, feltarbejde, 
idegenerering, prototyping vha analog og digital fabrikation, 
argumentation og refleksion over udført arbejde. Modellen er 
visuel let at gå til og simpel at bruge for eleverne og strukturere og 
stiladsere deres proces.
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Mindsets
Fremtiden er de elever, vi underviser. Derfor er det vigtigt 
for os at have fokus på fremtidens kompetencer, hvorfor 
vi inddrager nogle “mindsets” i undervisningen. Bl.a. har 
vi fokus på de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling og 
21st Century Skills for elevernes kompetencemappe. 

17 verdensmål
FNs Verdensmål er et vigtigt mindset at have. Vi bruger 
de forskellige verdensmåls værdier i undervisningen, 
så alle kan være med til at skabe en bedre fremtid. Vi 
har forløb i meebook, plakater samt et vendespil med 
Verdensmålene, så eleverne kan øve sig i at huske dem.

21st Century skills
Det 21. århundredes kompetencer skal danne det 
fundament, som eleverne skal bygge deres viden og 
læring på. 

Målet er at eleverne skal styrke deres samarbejdsevne, 
benytte IT til information og design, konstruere viden til 
brug i praksis, styrke den kreative tænkning, selvevaluere, 
kommunikere hensigtsmæssigt.

I PIL har vi fokus på enkelte men også alle kompetencer 
i praksis. 3



Legoteket
Hvis du som en del af din undervisning ønsker at præsentere dine elever for en 
ekstra spændende læringsdimension, om det er i den fag-faglige undervisning, på 
fagdage eller som inspirerende og kreativ understøttelse af læringsforløb - så er 
LEGO Education det, du søger efter.

Produkter

Kodning/programmering

Engineering og Maker-aktiviteter

Matematik/forståelse

I LegoTeket tilbyder vi en bred vifte af undervisning med LEGO Education. Vi har 
fokus på 3 hovedområder:

Lego WeDo, Lego WeDo 2.0 samt Lego Mindstorm. Vi arbejder med velkendte 
muligheder som Our Mission to Mars og andre konkrete opgaver som f.eks. 
målskytten og krokodillen i Lego WeDo.

Lego Technics, Lego WeDo 2.0, Lego Story Starter. Her kan vi arbejde med 
Novel Engineering og andre forskellige design/maker opgaver.

More to Math giver muligheden for at arbejde med talforståelse og regnestrategier 
i indskolingen. Der er mulighed for at lave et længere forløb på egen skole.
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PIL
PIL   er et innovationslaboratorie for folkeskolerne i Kolding Kommune. 
Det er her, hvor eksperimenterende læring om teknologi og design 
bliver forenet med fremtidens kompetencer. Her kan elever, lærere 
og pædagoger træne nye og spændende læringsmiljøer og tage et 
hands-on kig ind i fremtiden.

in house in house / Out of house

Laser Cutter - 1 stk.

Indendørs droner - 4 stk.

Sphero bold - 3 stk.

3D printere - 4 stk. 

Broderimaskine - 1 stk. 

Semiautomatisk 
varmepresser - 1 stk.

Scan’N’Cut - 1 stk.

CNC fræser - 1 stk.

LittleBits Pro Library

Microbits/Ultrabits - 20 stk.

VR briller - 10 stk.

Ozobotter - 10 stk.

Beebot - 6 gule og 2 blå

Probot - 6 stk. 

Dash & Dot - 6 par

Doodle - 4 stk. 

Rasberry Pi 2 - 2 stk. 

Arduino - 4 stk.

Makey Makey - 10 stk.

Tegningen kan laves 
hjemmefra.

Fastgører dit design på stof.

Skærer mønster ud.

Skærer pænt i træ.

3D print man laver i hånden. 

Mikrokontroller.

Mikrocomputer med LED-lys.

0. - 2. klasse.

2. - 4. klasse.

Computerviden fra bunden.
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PIL
beskrivelse af de forskellige robotter

Sphero bold

LittleBits Pro Library

Ozobot

Beebot

Probot

Dash & Dot

Makey Makey

Sphero er super til at motivere børn til simpel programmering. 
Man tilslutter Sphero til iPad eller iPhone og kan med forskellige 
Apps lave forhindringsbaner eller få Sphero til at skifte farve.

littleBits er bygget op lidt som Lego. Sæt modulerne sammen 
og byg prototyper i det uendelige. Du kan opfinde næsten alting 
med littleBits! Pro Library er en stor samling moduler, som gør 
det nemt at lave undervisningsforløb og workshops for eleverne.

Ozobot er en smart robot, der kan programmeres ved hjælp af 
visuelle koder eller Blockly programmering. Robotten følger linjer 
eller streger, og med en indbygget sensor kan Ozobot registrere 
farver. På den måde kan man programmere Ozobot via tegnede 
farvekombinationer.

Beebotten er egnet til de helt små (0. - 2. klasse). Den har et 
enkelt og børnevenligt design, der er et godt udgangspunkt i 
undervisningen i kontrol og træning i højre/venstre. Børnene 
lærer hurtigt at få Beebotten til at køre rundt i forskellige retninger.

Pro-Bot - den perfekte uddannelsesmæssige ressource-pakke til 
sjov undervisning for hele klassen. Pro-Bot er en videreudvikling 
af Bee-Bot, som derfor egner sig til større børn (2. - 4. klasse).

Denne dynamiske duo kan gøre “næsten” alt, hvad du beslutter 
dig for. Du kan styre Dash & Dot, få dem til at flytte sig, lyse op, 
lave lyde og interagere med hinanden.

Med en Makey Makey kan man bruge næsten hvad som helst 
som et keyboard og/eller en mus.

Sphero
Beebot

Ozobot

littlebits

makey makey

probotdash
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Digitale læremidler
Folkeskolerne i Kolding kommune er en del at et stort digitalt fællesskab, hvor 
alle digitale platforme samarbejder med fokus på at understøtte elevernes 
læring. På Pædagogisk Center tilbyder vi råd og vejledning til de digitale 
platforme, programmer og abonnementer, så det får et samspil, som giver 
mening for dig. 

in house / out of house

Vi arbejder hands-on med implementering og integrering af digitale medier 
og teknologi ude på skolerne i Kolding kommune. Yderligere bidrager vi med 
vejledning, guidelines, kompetenceudvikling, supportering og meget mere i 
forhold til de digitale platforme Kolding kommune benytter.

Både Bjarne og Thomas er certificerede MIE-Experts hos Microsoft.
MIE står for Microsoft Innovative Educators - dvs. begge konsulenter er 
eksperter i at bruge Office 365 på en innovativ måde med fokus på integrationen 
ind i læringsmiljøet ude på skolerne.

Ud over hele Office 365 pakken yder vi bistand inden for brugen af alle de 
digitale medier kommunen har i spil så som: MeeBook, CD-ord, SkoleBordet, 
IntoWords, UNI-bruger administration, skoletube, BPI, skoleintra samt den 
software, der til hver en tid er installeret på medarbejder- og elev computere.

Office365 MeeBook SkoleTube
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mediepatruljer
Alle skoler i Kolding Kommune har etablerede mediepatruljer 
bestående af udvalgte elever med interesse i digitale medier, 
programmer eller lignende. De vil være klar til at hjælpe undervisere 
og klassekammarater inden for diverse medier.

out of house
Vi fra Pædagogisk Center giver mediepatruljerne input  ca. 2-3 
gange hvert skoleår, og skolerne opfordres til at benytte sig af 
mediepatruljerne jævnligt i formidlingen af forskellige digitale emner 
så som MeeBook, Office 365 pakken (digitale produktionsværktøjer 
som Word, PowerPoint, Sway, OneNote mv.), SkoleTube eller andre 
digitale medier. 

Udover at eleverne får indsigt i de digitale medier, lærer de også 
hvordan de skal formidle det videre til andre undervisere og elever 
samt tage ansvar og være kilden til viden inden for IT.
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Fagdag på pc

9

Vores tilbud

Pædagogisk Center kan være behjælpelig på mange områder, når du ønsker 
at eleverne skal fordybe sig i et bestemt emne i forbindelse med en fagdag.

Kom lidt ud af klasselokalet og hold din fagdag på PC  i det 
tidsrum, du kunne tænke dig. Vi har 6 undervisningslokaler, som 
du kan booke - evt. i sammenhæng med PIL eller LegoTeket. 

Lokaler

På side 5 og 6 kan du læse om PIL og hvad vi kan tilbyde. Du 
kan booke PIL til din fagdag og dermed bruge de forskellige 
robotter/produkter der hører til. 

PIL

På side 4 kan du læse nærmere om LegoTeket, som du kan 
booke til din fagdag. Du kan også gå ind på mv-nordic.com og 
læse om produkterne inden for Lego Education. 

LegoTeket

Er det relevant for din fagdag, kan du give eleverne en direkte 
oplevelse i naturen på Kolding Naturskole.

Naturskolen

Konsulentbistand

Booking

I forbindelse med din fagdag kan du arbejde sammen med 
konsulenterne om at stå for undervisningen. 

Booking af fagdage sker via vores konsulenter. Du kan finde 
deres kontaktinformationer på første side i kataloget. 



(gælder både info og booking)

Find os her:
Pædagogisk Center
Dyrehavevej 108B
6000 Kolding

eller ring på tlf.: 7979 1960

Læs mere om fablab-aktiviteter på vores hjemmeside:

www.skolevaesnet.aula.dk


