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FNs 17 verdensmål og proceshjulet

07  Bæredygtig energi
11 Bæredygtige byer
De 72 elever fra Langhøjskolens 8. årgang fik to 
udfordringer fra fagmentorere fra Ørsted, Watt-
sUp Power, BIOFOS og LabCopenhagen.
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Building Workshop på Avedøre Holme

E20 Motorvejen
GreenBox: Transport,
sorte/grønne biler, støjbelastning,
vejbelægning, mm.

Ørsted    Avedøre Værket
GreenBox: Kraftværket
biobrændsel og energilagring

ARC
GreenBox :Genbrugsstationen

BIOFOS
GreenBox: Vandets kredsløb og 
”Lort til Guld” - biogasproduktion: 

KlimaZirkus-Langhøj
KlimaZirkus - Building Workshop med  ”Elever af 
Ellehammer” ved Langhøjskolen og Dæmnings-
stien til Avedøre Holme.

Gå på Greentech skattejagt på Avedøre Holme
Et overflødighedshorn af energiproduktion, 
affaldshåndtering, dæmningsbyggeri, vandafled-
ning, råstofindvinding og al slags grøn industri-
produktion.
Alle funktioner er i nær tog, cykel- og gå afstand 
for områdets skoler og gymnasie.
Avedøre Holme fungerer som en katalysator og 
et grønt lokomotiv for Greentech og klimatilpas-
ning i hele Hovedstadsområdet og er den natur-
faglige ryggrad i KlimaZirkus - Building Workshop.

Quark Naturcenter
Hvidovre Gymnasium,
Station Next, Filmbyen og 
Hvidovre Produktionsskole.

LabCopenhagen
Idéfabrik og tegnestue: Brugerdrevent ud-
viklingsprojekt af droneskib til CO2 neutral 
drift med elmotor, FlyWheel, biobrændsel og 
solcelletag.

Havmølleparken
GreenBox: Vindteknologi

Stormflod
GreenBox: Dæmningsprojekt Kalve-
boderne og Københavns Havn

WattsUp Power
GreenBox: Energilagring i Flywheel 
og energiproduktion fra solceller

KlimaZirkus - Building Workshop søsættes i teltet på Avedøreværket i 2015
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KlimaZirkus-Langhøj

Containerterminalen
Pavillonen måler (hxbxd) 12x24x24 meter og 
består af en overdækket containerplads til re-
versibel placering af et antal LCA 20” High Cube 
containerenheder.

Energiproducerende klimaskærm
Containerpladsen er overdækket af en energi-
producerende halvtransperant klimaskærm, med 
rulleporte i de fire sider. 

Sol på dåse - Energilager
Vind/sol lagres i de fire stk. Flywheels ved de 
bærende søjler.

Placering ved Avedøre Holme
Pavillonen placeres reversibelt ved Langhøjskolen 
på Hvidovre Strandvej, med let cykeladgang for 
elever via dæmningsstien til industriområdet 
Avedøre Holme.
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Model af Danmarks EXPO 2020 pavillon

Brugerdreven innovationsproces
I modelværkstedet arbejder elever og virksom-
heder med modellen af Danmarks pavillon til 
verdensudstillingen EXPO 2020. 

Materialeforsøg
Hen over sommeren 2018 testes klimaskær-
men, byggematerialerne, solceller, vindrotorer 
og Flywheel til energilagring i en brugerdreven 
innovationsproces med elever og studerende fra 
alle niveauer af uddannelseskæden.

Testopsætning ved Avedøre Holme
EXPO 2020/DK pavillonen prøveopsættes ved 
Avedøre holme over sommeren 2019, før den 
nedtages og sendes med skib til EXPO 2020 i 
Dubai.

Building Workshop
Elever og studerende bygger sammen med fag-
mentorene funktionsmodeller af Containerter-
minalen med klimaskærm og af alle 17 GreenBox 
enheder.
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GreenBox

20” grundmodul
Som en LEGO klods indgår den standardiserede 
20” GreenBox High Cube container, som grund-
modul i KlimaZirkus - Building Workshop.
Temaenheden kan let flyttes og skiftes ud med 
nye temaenheder. 
GreenBox giver mulighed for løbende temaskift 
på EXPO 2020 i Dubai.

De 17 Verdensmål
Over vinteren 2020 kan alle FNs 17 verdensmål 
med elev/virksomhedsløsninger på skift udstilles 
på containerpladsen i den danske pavillon. 
Der skal blot være adgang for containertransport 
til pavillonen. 
Nye GreenBox-enheder, som er produceret og 
testet i Danmark. opbevares på en nærliggende 
containerterminal til hurtig udskiftning.

GreenBox dimensioner
Udvendig LBH: 6058/2438/2896 mm
Indvendig LBH: 5898/2287/2607 mm
Døråbning gavl BH: 2226/2494 mm
Sidedør åbning BH: 5846/2494 mm
Indhold:  35 m2
Samlet vægt: 30480 kg
Gods vægt: 27180 kg
Egen vægt:   3300 kg

Visuel Identitet
Identitetsfarve: GreenBox enhederne fremstår 
samlet i en mørk flaskegrøn farve (RAL farven 
6005)
Indkig:  Alle enheder udstyres med 
hærdet glasrude med blænde til lysdæmpning, 
som vist på skitsen
Typografi: Der anvendes skriften Calibri i 
light og bold som vist.
Verdensmål: Gavle vises med logo/nr. på de 
17 verdensmål.
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Natur&Teknologi og Håndværk&Design
I indskolingen og mellemtrinnet kobles 
Natur&Teknologi med Håndværk&Design, 
således at Håndværk&Design transformeres til 
et visuelt kommunikationsfag, hvor der tegnes, 
konstrueres og bygges funktionsmodeller, som 
folder Natur&Teknologi ud på en ny engagerende 
og interaktiv måde. 
I udskolingen tager KlimaZirkus - Building Work-
shop udgangspunkt i STEM-fagene, men der 
fokuseres på at skabe samarbejde med de huma-
nistiske fag. Der er, fra 1.- 9. klasse, indtænkt en 
rød tråd i innovationsdidaktikken.
Således har de tekniske skoler og gymnasiet et 
innovationsdidaktisk grundlag at bygge videre på.

Innovationshjulet som funktionsmodel
Hjulet 3D-printes i Plastfabrikken med tandhjuls-
udveksling, som et finurligt emblem til KlimaZir-
kus-Piloterne i den danske pavillon.

Proceshjulet

Innovationsprocessen
KlimaZirkus - Building Workshop har i de sid-
ste fem år, sammen med skoler og Greentech 
virksomheder på og ved Avedøre Holme udviklet, 
afprøvet og evalueret en række innovationsme-
toder. 
Udviklingen af Proceshjulet er en transforme-
rende og løbende proces, som hele tiden skal 
adoptere de høstede praktiske erfaringer fra de 
mange klimarelaterede skoleprojekter.  
Processhjulet bygger på William Edwards Deming 
Plan-Do-Check-Act proces, men det didaktiske 
indhold har inspiration fra modeller fra IDEO, 
Design to Improve Life og Engineering processer. 

”Plan” 
Formålet med ”Plan-fasen” er, at eleverne plan- 
lægger og forstår den proces, der ligger foran 
dem, og at de indkredser, udvælger og konkreti-
serer den udfordring, de vil designe løsninger til. 
Udfordringen sættes i relation til de 17 verdens-
mål. 

”Do” 
Formålet med Do-fasen er, at eleverne identifi-
cerer, hvad de tror, de ved, og hvad de gerne vil 
vide om deres udfordring. De visualiserer og kon-
kretiserer den bruger, som udfordringen berører, 
og de indsnævrer fokus for den løsning, der skal 
arbejdes videre med. 

”Check” 
Formålet med Chek-fasen er at få (mange) ideer 
til, hvordan en udfordring kan løses og derefter 
give disse løsninger en konkret form. Der udvikles 
prototyper for det endelige løsningsdesign, som 
testes grundigt igennem og vurderes i forhold l 
brugeren og omgivelserne. 

”Act” 
Formålet med Act-fasen er at gøre projektet så 
færdigt, at det kan kommunikeres til andre. Hvis 
det er muligt, arbejdes der for, at løsningen kan 
blive til virkelighed. 

Innovationsdidaktik
Søren Peter Dalby Andersen har, via en Master 
fra Aarhus universitet og CBS, udviklet, evalueret 
og dokumenteret erfaringerne med proceshjulet. 

Et dynamisk redskab
Proceshjulet er et dynamisk værktøj, som trans-
formeres til at kunne håndtere elevernes arbejde 
med innovation-, design- og engineering-udfor-
dringer. Denne proces håndteres didaktisk ved, 
at aktiviteterne i de forskellige faser tilrettes det 
enkelte forløb. F.eks. vil der, i forbindelse med en 
engineering udfordring, i check fasen være større 
fokus på at bygge og teste en konkret løsning.  
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STUDIE 17/Videnskabsteater:      skala 1:10

GreenBox 01-17
I Innovationslaboratoriet udvikles og bygges der 
visions- og løsningsforslag på FNs 17 verdensmål.
Elevernes forslag præsenteres i en GreenBox mo-
del (skala 1:10) En åben ramme i grønmalet MDF 
som vist. Indenfor billedrammen, har elverne frit 
slag til at udtrykke deres forslag i analog og digital 
form.

Funktionsmodel
Eleverne får udleveret den grønne billedramme
Skala 1:10 LxBxH:  60,8x24,3x28,9 mm
Flaskegrøn: RAL 6005
Materiale: 10 mm birkekrydsfiner
Eleverne bygger løsningsforslag i den givne skala 
med dem selv som statister i modellen i fotogra-
feret printet funktionsmodel.

Digitalt bagtæppe
Ved modelbanelegemet opsættes der en 32” 
fladskærm som digitalt bagtæppe for elevernes 
præsentationer. Med iPhone/iPad kan eleverne 
fremstille deres fortælling med lyd/billede og 
scenografisk lys i et samspil med modelcontai-
nerens modellandskab.

Procestoget
Procestoget er en ombygget 3D printet model 
til modelbanen LGB (skala 1.22,5 - smalspor) 
med LEGO-vogne.
Baneskinner, vogne og andet materiel er solide 
til havebrug og bruges i STUDIE 17 som den 
elektrisk styrede rullende scene, som viden-
skabsteater.
Se materiel på www.lgb.de
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Lokomotivet i STUDIE 17

Kørende proceshjul
Elevernes mange GreenBox-forslag i skala 1:10 
trækkes rundt på scenens banelegeme af det 
finurlige innovationstog med det langsomt rote-
rende  proceshjul, som holder dampen oppe på 
innovationsprocessen.

Dampmaskine anno 1930
Børneværelsets tekniske legetøj igennem tiden 
udgør det scenografiske udtryk.
Inspirationen til lokomotivet stammer fra Richard 
Trevithick første selvkørende damptog fra 1804.
Fx. er den drivende lille dampmaskine fremstil-
let på Holmen af værftsmed Valdemar Hansen til 
hans 6 årige søn Erik. Alle elementer er anime-
rede med indbyrdes afstemte bevægelser og 
fremstillet som larkeret 3 D print.
Der er hentet inspiration til legetøjsvalg fra lege-
tøjsmuseet i ”Den Gamle By” i Århus.
Modeltogsdele hentes fra LGB: 22,5
www.lgb.de
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Jeg hører...
 og jeg glemmer

Jeg ser...
 og jeg husker 

Jeg gør...
 og jeg forstår

Gammelt kinesisk ordsprog

Elever af Ellehammer
Elizabeth Gray fra ”Elever af Ellehammer” i 
Hvidovre kommune, fortalte eleverne om Pro-
ceshjulet og Innovationsdidaktikken i KlimaZirkus 
- Building Workshop.
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Ørsted - Avedøreværket
Jens Verner Jørgensen - Driftleder og maskinme-
ster ved det store kraftværk på Avedøre Holme, 
fortalte eleverne om ”Modet til proces”. evnen til 
at tænke ud af boksen!
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Videnskabsjournalister
Med videnskabsjournalisten som rollemodel, 
trænes eleverne  i at stille opklarende spørgs-
mål, når komplekse teknologier og processer 
skal analyseres ude ved de mange deltagende 
virksomheder.

Sol på Dåse
Flywheelet fra WattsUp Power er et smukt ek-
sempel på Sol på Dåse, som eleverne på Langhøj-
skolen har arbejdet med siden 2015.
Det første Flywheel blev konstrueret af Leonardo 
Da Vinci !!! VI står på skuldrene af hinanden!!!



CONTAINER TERMINALEN                           www.klimazirkus.com 13KlimaZirkus - Building Workshop

WattsUp Power
Martin Speiermann fra WattsUp Power fortalte 
eleverne om grøn energilagring i et roterende 
Flywheel - Kinetisk energi
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Roterende tung glaskerne Interface fra Danfoss Den centrale kobberspole danner kerne.
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BIOFOS med KloakLab
Kristian Mandrup fra KloakLab/BIOFOS fortalte 
om Lort til Guld - biogas



CONTAINER TERMINALEN                           www.klimazirkus.com 16KlimaZirkus - Building Workshop

Idéfabrik i naturfaglokalerne
Der undersøges, skrives, tegnes, bygges og 
eksperimenteres i skolens naturfagslokaler.

Filmoptagelser i spejlkalejdoskop
Der eksperimenteres med spejlinger af diverse 
genstande og billeder i spejlkalejdoskopet og der 
måles på energi fra vandturbinen i vasken.
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Stjernescenen!!!
15 minutter pr. 3-mandshold, til at fortælle om 
de mange innovative forslag. Der gives karakter 
for proces og resultat.
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FEST!!! med fagmentorer, forældre og lærere


