
Velkommen til møde om BYGGE-BOXEN







Erfaringer fra 1. og 2. rul



• Bygge-Boxen skal indeholder forløb for 2.-4. klasse og 5.-7. klasse
• Der er materialer for i alt 6000 kr.
• Hvert læringsforløb bliver angivet med en pris, og der bookes på forhånd, hvilke forløb I 

som skole vil arbejde med.
• Faglæren fra Mercantec besøger skolen 14 dage før Bygge-Boxen ankommer.
• Når i arbejder i skolegården, anbefales det at i bruger Boxen 4 timer af gangen
• Der er besøg fra en lærling i tre dage – aftales ved mødet 14 dage før
• Der er besøg fra en faglærer fra Mercantec i tre dage – aftales ved mødet 14 dage før
• I kan som skole vælge at tilkøbe flere materialer

Det praktiske



Kalender 3. rul

Line udskift denne J



• Vi skal i dag skabe de nye
forløb, I ønsker at 
arbejde med. 

• I projektet er der midler 
til
frikøb af tid, hvis I ikke 
bliver færdige i dag.

• Det praktiske med 
registreringen tager 
vi til sidst i dag.

Dagens formål



Forløben bliver formidlet via KLC Viborg
Bygge-boxen er blevet udbyder og i løbet af projektperioden vil der komme flere og flere 
forløb til.
https://klcviborg.dk/udbyder/bygge-boxen

Formatet er det I kender fra KLC Viborg
Forberedelse, aktivitet og efterbehandling

Didaktisk model

Formidling og Formidling

https://klcviborg.dk/udbyder/bygge-boxen
https://viborgdk-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/libpe_viborg_dk/EbQ1FesbW5pIvAYQqyDWbeEBqbSwPh4Jegs095pLFuDaZA?e=Jse5q0


• Eksempler på forløb fra 1+2 rul, de 
kan godt anvendes af jer

https://klcviborg.dk/udbyder/bygge-
boxen

Fortæl om jeres ide´
Klassetrin og fag 

Drøft de fælles input med makker

Opgave 1 (30 min)
Bordet rundt – til fælles inspiration

https://klcviborg.dk/udbyder/bygge-boxen


I skal nu ud fra jeres ide/brainstorm, og udfylde en didaktiske model. 

• Hvilket fagfagligt arbejde kunne være optakten (fag, indhold, målgruppe), indsæt gerne links eller 
billeder som inspiration

Hvad bør eleverne kende til inden besøget?
Er der materialer eller links, der kan give inspiration?
Sproglige mål?
Hvilke begreber og ord er vigtige at have tilegnet sig inden aktiviteten?
Hvilke vigtige (fag)ord og begreber, skal der fokuseres på, som kan understøtte barnets læring?

Hvilken efterbehandling vil understøtte de kompetenceområder, der er peget på i formålet?
Er der et produkt, der skal laves? Hvilke? (Fagtekst, rapport, opgaver, billede)

KORTLINK - LB

Opgave 2 (90 minutter)
Før og efterbehandling besøget 



Der er projektpenge som kan bruge til udvikling af materialer.
Aktiviteter som ikke er en del af den almindelige forberedelse
• Mødeaktivitet med Byggetek (fx. i dag)
• Evt. beskrivelser i Meebook (Hvis i bruger mere tid end normal, da det skal deles)
• Dialog (møder/mails/beskrivelser), som ikke er en del af den almindelig forberedelse

Disse timer meldes til libpe@viborg.dk, hvorefter skolen modtager penge. 
Penge de fx har brugt på ekstra vikardækning.

Timeregistrering og samarbejdsaftale

Frikøb eller alm. forberedelse?

mailto:libpe@viborg.dk
https://viborgdk.sharepoint.com/:w:/s/KLC/EbTGMJYuuB5OhlWxBjw9nucByu5ETplNqucnKaASzNTRoA?e=OM7JRC


Hvem gør hvad i forhold til forløb?

Frikøb aftales/sendes til Line libpe@viborg.dk / 20 80 11 84
De didaktiske modeller sendes til Troels thne@mercantec.dk 21 72 72 15, senest 30 før 
besøget på jeres skole.

Jan booker skolemøder 14 dage før jaag@mercantec.dk

kontakt os endelig hvis I har spørgsmål, eller ønsker sparring. 

Aftaler og vigtige datoer

mailto:libpe@viborg.dk
mailto:thne@mercantec.dk
mailto:jaag@mercantec.dk

