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Skramloteket
Det natur – tekniske værksted for børn og unge i København.
Norgesgade 3. 2300 København S
www.skramloteket.dk

Informations - og nyhedsbrev fra Skramloteket

En kanin ! Et elevarbejde med en AMV opstilling, 5.v Sølvgade skole

Skramloteket er et natur- og teknikværksted der tilbyder praktiske undervisningsforløb til skoler og
institutioner.
Det natur-tekniske værksted er et bidrag til undervisning og arbejde med natur/teknik og fysik/kemi.
Skramloteket tager sit udgangspunkt i ”hands on” undervisning.
Ved siden af den praktiske undervisning præsenteres eleverne for foredrag og forsøg indenfor bl.a.
teknologi, elektronik og elektricitetshistorie.
Vi søger altid at skabe en tæt sammenhæng mellem de praktiske projekter og den teori / fortælling, som vi
formidler. Præsentation af forskellige håndværksteknikker og brug af forskelligt værktøj er en vigtig del af
elevernes arbejde på Skramloteket.
De apparater og ting som eleverne fremstiller på Skramloteket er deres og de får dem med hjem den sidste
besøgsdag.
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I 2013 har Skramloteket haft besøg af 38 klasser og flere mindre grupper børn, fra fritidshjem og
forskellige institutioner. Ca. 1000 elever har besøgt Skramloteket, de fleste i tre dages forløb
omkring elektricitet og elektronik.
Vi har en spredning af klassetrin fra 2. til 9. klasse.
De fleste klasser kommer fra mellemtrinnet og får på Skramloteket en indledende undervisning i
elektricitet, som indeholder både teori og praksis.
Det praktiske arbejde i vores loddeværksted tænder næsten alle – faktisk både børn og voksne.
Det er sket mere end en gang, at en medfølgende lærer stopper op, kigger sig rundt i værkstedet,
og bemærker en usædvanlig grad af ro og fordybelse, blandet med en ”summen” af stor aktivitet.

5. klasse fra Sølvgade skole i lodde værkstedet.

På Skramloteket har vi som sagt fokus på naturvidenskab, vi ser det som vores opgave at
medvirke til at fremme interessen for dette vigtige område.
Det praktiske, den håndværksmæssige side af sagen mener vi dog er vel så vigtig.
Det at bruge værktøj, lære den rette teknik, lære at lodde, opdage at vi selv kan ”laver” om på
verden, er vigtige livskundskaber.
Der snakkes for tiden meget om iværksætteri og det starter bl.a. med ”kloge hænder”.
Kloge hænder får man af at bruge dem og sideløbende at lære relevant teknik.
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I 2013 deltog Skramloteket igen i Naturvidenskabsfestivalen: DNF 2013 i uge 39.
Igen var Skramloteket så heldige at modtage et sponsorat fra Nodea-fondens naturvidenskabelige
festivals-pulje.
I uge 39 lavede vi første klassesæt af den nyudviklede langbølgeradio som sponsoratet var
tiltænkt. Gruppe 100 (skolegrupperne) fra 5. sal her i Norgesgade besøgte os og fremstillede
radiosendere. De tog godt imod opgaven og undervejs fik de et par relevante oplæg om
radioteknik og elektromagnetiske bølger.
De har så sidenhen haft stor glæde af Polsk og Tysk langbølgeradio.

Langbølgemodtageren 2013

En færdig modtager undersøges !

Sponsoratet fra DNF ´s NODEA – pulje gav os
mulighed for selv at udvikle en radiosender og
sidenhen bestille print som blev produceret specielt til
Skramloteket.
Arbejdet med langbølgeradioerne gik helt efter
planen. Print blev loddet og siden monteret med
ferrit antenne, højtaler, kontakt, div, knapper,
batterier mv.
Eleverne var dygtige og alle modtagere virkede !
Vi siger tak til gruppe 100 for deres besøg i uge 39.
Den sidste montage !

Fredag i uge 39 deltog Skramloteket i et udstillings arrangement
på Brønshøj Torv sammen med Utterslev skole. Det blev en god
dag i solskin med mange besøgende elever.
Skramloteket havde en udstilling med vores apparater og forskellige opstillinger.
Vi havde desuden et loddebord med tre loddekolber. Her kunne eleverne lodde små figurer.
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DNF 2013 på Brønshøj Torv. Skramlotekets apparater afprøves !

Loddebordet er altid populært – og vejret var med os !

Det var en god dag på Brønshøj Torv. Tidligere har både Skramloteket og Utterslev skole lavet
udstilling på Københavns hovedbanegård, men i år blev det Brønshøj Torv.
Utterslev skole stod for det praktiske og eleverne fra skolen sang festivalsange, fremviste
forskellige projekter og deltog i arrangementet med stor iver.

4.
Fra vores egen verden.
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Året 2013 har været lidt specielt på Skramloteket.
De daglige besøg afvikles normalt af to fastansatte ”Skramloteks-arbejdere” :
Yvonne H. Nygaard og Per Saxtorph Jørgensen (begge fysik-lærere)
Ivan Helsinghof er stadig med som ideudvikler mv. Han er her 5 timer om ugen.
Imidlertid har Yvonne i juni måned født en sød lille datter og er dermed på barsel.
Vi har i perioden haft glæde af to dygtige lærer-vikarer, først Vilja Granau i maj – juni måned og
sidenhen John Tønnersen fra 1. august – 7. marts.
De har begge to været aktive og dygtige og alle Skramlotekets besøg og forløb er afviklet som
planlagt.

Her er John ved Skramlotekets loddebord, Brønshøj Torv i uge 39.

Vi har i år haft to lærervikarer i praktik fra hhv. UCC metropol og Zahle seminarium.
De har begge to fulgt os tre uger og deltaget i Skramlotekets arbejde. Det har de gjort med stort
engagement og arbejdsglæde !

Her er Marie fra UCC Metropol og foran en lille flåde fra 2.kl. Øster Farimagsgade skole.
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Skramlotekets elektriske kredsløb afprøves !

Bedst dog i mørke ! 3. klasse fra Nyboder skole.

Et par sider fra vores gæstebog :
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Godt Nytår !
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