
- Et Undervisningsunivers

PROJEKTBESKRIVELSE FOR 
UDDANNELSESSPORET FOR 
GRUNDSKOLEN



Vision

Som del af bæredygtighedsprogrammet skal børn og unge engageres op til og under Stopover i Aarhus. The 
Ocean Race (TOR) skal være omdrejningspunkt og katalysator for læring og leg med fokus på vand, vind og even-
tyr.
 
Alle læringsforløb og aktiviteter har fokus på bæredygtighed i bred forstand og knytter an til FN´s 17 Verdensmål 
for bæredygtighed. Det er formålet, at børn og unge arbejder med bæredygtig adfærd og involveres direkte. 
 
Alle læringsforløb og aktiviteter har afsæt i hav og vind. Det gælder både aktiviteter på land og strand samt på og 
i vandet. Overordnet set handler det om, hvordan vi sammen kan passe bedre på vores blå planet.
 
Dette skal ske via specielt tilrettelagte kreative læringsforløb alle med stor fokus på motivation, engagement og 
bæredygtighed. Den lokale forankring omkring Aarhus havn og Aarhus bugten er central, men det lokale knyttes 
til det globale. Målgruppen er børn og unge i alderen 6-16 år og aktiviteterne tilbydes institutioner og skoler.

Målgruppe

Partnerskaber

Danmark har en lang række meget stærke udbydere af lærings- og undervisningstilbud, der flugter godt med 
visionen i dette projekt. Derfor er det vores ambition at indgå partnerskaber med disse - og invitere til fælles leg 
og læring i regi af TOR 2023.

Disse partnerskaber med institutioner, organisationer, NGO´ere m.fl. vil gøre, at vi kan skabe et hav af aktivitet og 
læring på højt fagligt niveau og i en ramme, der kan gøre det tilgængeligt for et stort publikum.
 
Følgende hovedpartnere er der indgået en foreløbig aftale med om at blive en del af TOR Undervisningsuniverset:
 

Målgruppe 1 (primær)
Børn og unge (6-16 års perspektiv) 

Målgruppe 2 (sekundær)
Byens familier - Mange aktiviteter og tilbud skal også 
kunne bruges eftermiddag, aften og i weekender.

• Naturkraft

• Energimuseet

• Fiskeri- og Søfartsmuseet

• Naturhistorisk Museum Aarhus

• Hovedet i havet - Aarhus Universitet

• Den blå skole - Aarhus Kommune

• Aarhus Vand

• DOKK1

• Fregatten Jylland

• Naturvidenskabernes Hus

• FN Byens skoletjeneste – Young

• Plastic Change

• U/nord - Bådbyggeruddannelse

• Danmarks Fiskeriforening

Vi er i fortsat dialog med flere og rækken af hovedpartnere bliver løbende tilpasset.



1) Før: “The Ocean Race - et hav af bæredygtige muligheder” - 
Et webbaseret Undervisningsunivers

Formål

Som et første bærende element skaber vi et webbaseret Undervisningsunivers. Hjemmesiden skal være målgrup-
pens første møde med The Ocean Race og hele Undervisningsuniverset.
 
Visionen er, at eleverne allerede fra start af skoleåret 2022/23 inviteres med på eventyr og har mulighed for at dykke 
ned i de tematikker, som er beskrevet for projektet med vind, hav og bæredygtighed som de vigtigste parametre. 
 
Det er et overordnet mål, at de besøgende skoler og institutioner har arbejdet med en eller flere dele 
af Undervisningsuniverset, inden de møder The Ocean Race på Aarhus havn i maj/juni 2023.
 
Samtidig skal hjemmesidens materialer være åbne for alle, så det også er muligt at tage 
del i The Ocean Race - Aarhus stopover selvom, at man er en skole i København, Ringkø-
bing eller Skagen.

Platformens primære opgave er at skabe nysgerrighed, forståelse og lyst til engagement.

Indhold

De 5 grene i TOR - Undervisningsunivers:

The Ocean Race - kapsejlads i verdensklasse
Her introduceres eleverne for The Ocean Race. Power, eventyr & udholdenhed - konkurrencer - 
interaktion med bådene - race with a purpose m.m.

Hav
Læringsaktiviteter, historier og bæredygtighedsdilemmaer med fokus på havet - udviklet sammen med 4-6 hov-
edpartnere.

Vind
Læringsaktiviter, historier og bæredygtighedsdilemmaer med fokus på vind - udviklet sammen med 4-6 hoved-
partnere.

Aarhus - The Stopover
Aarhus er værtsby i 14 dage - program og muligheder (både før og under) - booking af aktiviteter- løbende ny-
hedsopdateringer   

Din bæredygtige stemme
De unges bæredygtige “flaskepost” - interaktion med andre unge i verden - Sustainability Island - pre-Youth Summit. 

De 5 grene udvikles, så der er læringsaktiviteter og forløb for alle alderstrin i skolen.

OPBYGNING AF TOR UNDERVISNINGSUNI-
VERSET - FØR, UNDER OG EFTER



De forskellige aktiviteter og forløb i Undervisningsuniverset udvikles i samarbejde med vores erfarne hovedpart-
nere, der alle er anerkendte udbydere af undervisnings- og læringstilbud.

Det er desuden vores ambition at lave 6-8 live-arrangementer mellem september og maj 2022/23. Idéen er, at 
hovedpartnerne kan være vært for et eller flere af disse live-arrangementer. Det kunne være i forbindelse med 
målrettede oplæg, mindre læringsaktiviteter og informationer med udgangspunkt i The Ocean Race, og det der 
sker realtime med bådene og sejlerne på ruten.

Afslutningsvis støttes en række af mindre lokale partnere med at udvikle og designe aktiviteter i direkte relation 
til lærings- og aktivitetsfestivalen under Stopover Aarhus.



2) UNDER 
En lærings - og aktivitetsfestival under Stopover Aarhus

Formål

At skabe et ocean af aktivitet og god stemning på havnearealerne. Tusindvis af børn og unge skal besøge havnen 
og gennem aktiviteter og læringsforløb blive en aktiv del af Stopover Aarhus.
 
At engagere børn og unge omkring bæredygtighed og lytte til deres idéer og erfaringer. At skabe en aktiv og inno-
vativ tilgang til naturen og mulighederne for at bruge vand og vind til at skabe eventyrlige oplevelser.

Indhold

I tæt samarbejde med en lang række leverandører tilbydes konkrete forløb og aktiviteter til institutioner og grundskoler. 

Fokus er på FN’s Verdensmål - og specielt vand, vind og eventyr er udgangspunktet for den overordnede fortælling. 

Det lokale er centralt, men stadig med et synligt perspektiv til det globale. Aarhus havn og Aarhus bugten er det 
fysiske udgangspunkt og det miljø der kan sanses. Det sanselige tages med og danner baggrund for de mange 
aktiviteter og læringstilbud, der tilbydes under Stopover Aarhus.

Aktiviteter og læringstilbud udvikles af vores hovedpartnere i tæt samarbejde med Stopover Aarhus´ ansvarlige 
for TOR Undervisningsuniverset. Det er med andre ord nogle af landets bedste formidlere af natur, krop, kunst, 
historie og videnskab, der samles på Aarhus havn i forsommeren 2023. De stiller alle deres viden og engagement 
til rådighed i en specialdesignet kontekst, der passer til budskaberne og visionen bag TOR.

Udover en lang række hovedpartnere som leverandører af aktivitet og læring vil vi også indgå mindre partner-
skaber med lokale aktører. Det drejer sig om virksomheder, foreninger m.fl. der holder til omkring Aarhus havn 
eller har tilknytning til Aarhus bugten. Disse lokale partnere skal i mindre omfang også udbyde aktiviteter og 
læringstilbud.

Fysiske rammer

• Havnearealer, strand og vand omkring Aarhus bugten.

• Partnere afvikler selv deres aktiviteter og TOR stiller efter aftale med evt. logi-
stik (telt, container, el, vand mm.).

• Mange læringsforløb og aktiviteter afholdes i det fri eller i etablerede byg-
ninger på havnen.

• En række aktiviteter og forløb afvikles i containere/pavilloner/telte der op-
sættes til lejligheden.

• Der skabes et eller flere hotspots for aktiviteterne på havnen. En scene, et åbent 
værksted - et sted der kan bruges til oplæg, møder, underholdning, fremvisning etc.

Metode

Gennemgående for al aktivitet og læring i dette projekt er den legende og sansende tilgang. Med dette udgangs-
punkt sætter vi i fællesskab med vores partnere rammerne for højt fagligt indhold med overordnet fokus på en 
bæredygtig verden. Ambition om at alle børn og unge kommer i berøring med vandet/havet. Derfor stor fokus på 
sejlads- og vandaktiviteter.



3) EFTER

Alle hovedpartnere har udviklet forløb og aktiviteter de i eget regi kan bruge efter TOR. 
På den måde efterlader TOR sig en dansk legacy hos den enkelte partner.
 
Gennem arbejdet med udarbejdelsen af Undervisningsuniverset og selve fe-
stivalen ved Aarhus Stopover, vil der blive skabt nye netværk på tværs af alle 
projektets partnere. Disse netværk skal være med til at sikre en styrket fokus 
på bæredygtig undervisning og uddannelse i fremtiden.
 
Med dette projekt ønsker vi også at vise hele verden (inkl. TOR organisatio-
nen) hvordan en dansk/nordisk tilgang til børn og unge udleves i en lærings- 
og skolemæssig sammenhæng. Ambitionen er at komme i dialog med andre 
værtsbyer og om muligt lære fra os og lære nyt i mødet med andre måder at 
tænke børn og læring.
 
Desuden vil skolernes deltagelse og elevernes oplevelser med hele projektet naturligvis 
være med til at rykke de unges forståelse og perspektiv på bæredygtig udvikling i en positiv retning ud i fremtiden.

Foreløbig udviklingsplan/tidsplan

2021

Forår - Aftaler med diverse hovedpartnere - Fondsøgn-
ing - Planlægning af netværksmøder

Efterår - 1. netværksmøde - Hvem kan byde ind med 
hvad? - Opstart af udvikling af materiale til Under-
visningsunivers

Vinter - Opstart og udvikling af selve hjemmesiden - 
Hovedpartnere udvikler forløb

2022

Forår - Undervisningsunivers klar til lancering - Di-
verse PR-fremstød - Deltagelse i “Læringsfestival 2022” 
i marts.

Opstart af samarbejde med lokale partnere

Sommer - Lancering af Undervisningsuniverset og pr. 
målrettet skoler

Efterår - Markering af starten i Alicante i oktober 
- Hovedpartnere sætter gang i første aktiviteter - 
Læringsevents forskellige steder gennem efterår og 
vinter. Åben for booking af tilbud under Stopover 
Aarhus.
 
Vinter - Masser af aktivitet i Undervisningsuniverset. 
Nyheder, interaktion og læringsforløb på skoler m.m.
 

2023

Forår - Masser af aktivitet i Undervisningsuniverset. 
Nyheder, interaktion og læringsforløb på skoler m.m.

Sommer - Lærings- og aktivitetsfestival under det 14-
dage lange Stopover Aarhus





CHARLOTTE KIRK ELKJÆR

T: +45 51 57 67 18 
E: cke@aarhus.dk

LASSE HØJSTRUP SØRENSEN

T: +45 40 86 25 04 
E: lhojstrup@gmail.com

MIKKEL WEJDEMANN

T: +45 61 77 03 57 
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