Kære undervisere
Her kommer lidt opdateringer om vores aktuelle, gratis undervisningsforløb og andre
sjove tilbud til børn og skoleklasser. Meget af det sker her Utzon Center, men der er
også nyt om forløb til dig, der ikke har mulighed for at tage klassen med til Aalborg.
Del meget gerne vores nyhedsbrev med relevante kollegaer.
Vi håber at se jer til spændende og lærerige forløb. Og husk nu: Alle forløb hos os er
gratis.
I er altid velkomne til at kontakte mig ved spørgsmål til forløb eller andet
på mmk@utzoncenter.dk / tlf. +45 99 82 16 04.
Mange hilsner,
Matilde Marling Kiib
Leg- og læringschef

Ultra:bit – Rum og Lys
For 4.-6. klasse
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Forløbet er fordelt på to fag; natur/teknologi og håndværk & design og er henvendt til
4.-6. klassetrin.
I natur/teknologi skal I arbejde med programmering og teknologi, når I bruger BBC
micro:bit og eksterne komponenter, som kodes på kodesiden makecode.microbit.org. I
får også viden om lysets forskellige farver og om jordens skiftende dagslys. Her skal I
blandt andet arbejde med data om dagslængde og solens op-og nedstigning forskellige
steder i verden.
I håndværk og design skal I designe en model, som I løbende modificerer og gør bedre.
I skal designe og lave en model af en lampe eller en lyskilde.

Læs mere og book her

Kend dit land
For 4. klasse uden for Region Nordjylland
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Fire ministerier er gået sammen om projektet 'Kend dit land', der skal få 4.
klasseseleverne ud på opdagelsesture for at møde Danmarks kultur, natur og historie.
Utzon Center er en del af det nationale projekt Kend Dit Land, som i skoleåret
2019-2020 udbydes til landets 4. klasser.
Projektet er lokalt forankret hos kommunerne og deres respektive skoler, og skoler der
ønsker at besøge Utzon Center kan ansøge deres kommune om at blive en del af
projektet. Ansøgningsfrist er den 15. april 2019.

Ansøg via kendditland.dk her

Gå på opdagelse med Utzons app
For 3.-6. klasse

Er der ikke tid eller overskud til en forløb på flere timer? Fortvivl ej, vi har en perfekt
mulighed, der er nem at komme i gang med og som er nem at bruge på farten.
Lad børnene gå på opdagelse på Utzon Center med en sjov, digital ven. De kan gynge,
gå i udsigtstårnet og føle, de står lige midt i Norges rå natur. Samtidig kan de lære en
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masse af vores digitale børneguide – Utzons app.
App’en er koblet op på den fysiske udstilling og giver på en sjov måde børnene fakta om
dét, de ser. Den fungerer som en digital ven, der fortæller gode historier om nogle af
værkerne og arkitektens inspirationskilder gennem f.eks. video og quiz.
Det er naturligvis gratis at bruge vores app, men vi vil gerne vide, hvis du planlægger et
besøg hos os. Se mere på linket herunder.

Klik her for at læse mere

Gå til ’Design og teknologi’ i fritiden
Fra august

Drømmer du om at designe dit eget rum og bygge fede ting, der kan kodes?
Så gå til design og teknologi på Utzon Center, hvor arkitektur, matematik og teknologi
leges og læres ind på samme tid. Brug din fantasi og lær, hvordan arkitekter og
designere arbejder kreativt med formgivning og design. Vi arbejder med forløb, hvor du
designer rum i 3D på computeren, bygger skalamodeller og tester i rigtig størrelse.
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Kususforløbet udbydes i samarbejde med Aalborg Kulturskole. Det koster 2550 kr. for
32 undervisningsgange, som ligger enten tirsdag eller torsdag eftermiddag.

Klik her for at læse mere

Mød os på Skolemessen 2019 i Aarhus
10. og 11. april i Scandinavian Center Aarhus

Den 10. og 11. april kan du finde vores læringsteamet på Skolemessen 2019. Find os i
stand 101, hvor vi vil være klar til at svare på spørgsmål og fortælle om vores
undervisningstilbud på Utzon Center, vores gratis undervisningsmaterialer til forløb
hjemme på skolerne og mange andre aktiviteter for børn og unge.

Nyt på Utzon Tuben
Kedelige voksne ingen adgang
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På Utzon Tuben kan du løbende finde nyt indhold, der forener leg og læring, skole og
fritid. På Utzon Tuben formidler vi kreativt og legende, men vigtigst af alt i børnehøjde.
Her er der voksne ingen adgang, men de må selvfølgelig gerne se med.
I en af de seneste videoer vil vores tech nørd, Kasper, kode Deanna om til en robot.

Klik her for at se videoen

Sig endelig hej...

Har du spørgsmål vedrørende Arkitektur er en leg-forløb og/eller undervisning på Utzon
Center, er du velkommen til at ringe eller skrive til os:
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Matilde Marling Kiib
Leg- og læringschef

Julie Klok
Formidlingsarkitekt

Tlf.: +45 99 82 16 04
Mail: mmk@utzoncenter.dk

Tlf.: +45 99 82 16 02
Mail: jukl@utzoncenter.dk

Arkitektur er en leg præsenteres i samarbejde med
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