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Fremtidens energi i de unges hænder 

Flúðaskóli og Grantofteskole i Ballerup 

 

Ferli: 

1. Hugstormun kennara í báðum skólum um hvað væri áhugavert að vinna með – 

niðurstaða: orka 

2. Umsókn til Nordplus: 

 samstarf v. raungreinakennara – hugstormun dönskukennara og 

raungreinakennara – niðurstaða: orka, orkunýting, orkulindir m. dönsku sem 

tungumál samvinnunnar – niðurstöðum skilað á dönsku og íslensku 

 umsókn samin í samstarfi við raungreinakennara 

 leitað eftir samstarfi við Landsvirkjun, Veðurstofu Íslands, GMI, Orkustofnun o.fl. – 

leyfi til að nota heimasíður og leita að upplýsingum eftir öðrum leiðum t.d. í 

gegnum bréfasamskipti, heimsóknir 

3. Styrkur samþykktur – frh. samvinnu raungreinakennara og dönskukennara í 

Flúðaskóla – Danir „farþegar“ 

 Raungreinakennari og dönskukennari fara yfir vinnuferli og semja vinnublöð v. 

ferilmöppu og matsblaða 

 Hugstormun nemenda verður að skila eftirfarandi flokkun á dönsku:  

i. vindenergi 

ii. solenergi 

iii. biodiesel 

iv. vandenergi 

v. atomkraft 

vi. varmt vand 

vii. brændsel 

viii. havenergi 

ix. fremtidens energi 

 Skipt í hópa sem unnið verður í allan tímann 

 Rannsóknarspurningar út frá lykilorðum – sjá vinnublöð 
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Íslendingar í Danmörku 

4. Samvinna hefst – hópvinna – danska samvinnumál (enska „leyfileg“ ef rekur í 

vörðurnar) - kennarar stýra og skipta sér niður á hópa 

 Hugstormun - lykilspurningar 

i. Hvaða orka er til? – Ísland/Danmörk 

ii. Hvaða orkulindir eru til? – Ísland/Danmörk 

 Hópar leggja fram niðurstöður á veggspjöldum/með glærusýningu 

 Flokkum skipt niður á hópa – 9 flokkar (sjá ofar) 

 Hópar koma sér saman um 3-5 rannsóknarspurningar sem unnið verður með 

þegar þau hittast aftur á Íslandi 

 Vinnutörn í Danmörku: 2 heilir dagar 

 

5. Samvinna á Íslandi 

 Raungreinakennari og dönskukennari fullvinna vinnublöð og koma sér saman 

um endanlega niðurstöðu verkefnisins áður en Danir koma (sjá vinnublöð og 

matsblöð) 

i. verkefnið er rannsóknarverkefni og byggist á staðreyndum – 

útskýringum – álitamálum og niðurstöðum/lokaorðum.  

ii. rannsóknarefnið er orka, ólík form orkunnar, orkunýting og framtíðarsýn 

í orkunotkun jarðarbúa 

iii. öll samvinna fer fram á dönsku 

iv. öll verkefni verða á dönsku: 

a. veggspjöld 

b. ljósmyndamaraþon 

c. glærusýning 

v. sýning fer fram á dönsku 

vi. nemendur vinni heimasíðu á íslensku og dönsku 

 raungreinakennari í Flúðaskóla vinnur undirbúningsvinnu m. nemendum út frá 

hugtökum um orku, orkulindir, orkunýtingu, sjálfbærni og framtíð orkugjafa 

heimsins 
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Danir á Íslandi 

 Hópar vinna út frá rannsóknarspurningum og vinna skv. vinnublöðum 

 Skila af sér á sýningu sem opin er öllum 

 Heimasíða opnuð 

 Vinnutörn á Íslandi: 3 heilir dagar með sýningu og heimsókn í virkjun. 

 

 


