Booking af besøg på
SKRAMLOTEKET
Skoleklasser 2. – 10. klasse
kan besøge Skramloteket:
mandag til fredag 9.00 – ca. 14.00

Skramloteket
Skramloteket er en selvejende institution som
arbejder under Københavns Kommune.
Skramlotekets formål er at give elever en almen forståelse for den teknologiske tid de er
en del af igennem teori – og praksisbaserede
undervisningsforløb for derigennem at vække
deres interesse for håndværk og naturvidenskab.

Booking og information findes på
vores hjemmeside www.skramloteket.dk
og facebook.

SKRAMLOTEKET
Det natur – tekniske værksted
for børn og unge i
København
Skramloteket tilbyder praktiske
natur – teknik forløb for folkeskoler
i Københavns kommune.
Se mere på
www.skramloteket.dk

Ultralyd anvendes idag mange steder i
vores samfund bl.a. i sundhedssektoren

Skramloteket
Norgesgade 3, 2. sal
2300 København S

skram@skramloteket.dk
skramloteket.dk
Tlf: 93 10 04 44

Hvad er Skramloteket?
Det natur – tekniske værksted Skramloteket
har sit udgangspunkt i et lærer– pædagog
samarbejde omkring praktisk naturvidenskabelig undervisning.

Skramlotekets skoleforløb

Vores udgangspunkt for arbejdet på Skramloteket er “hands-on” undervisningsforløb.
Det er vores erfaring at praktisk arbejde med
teknik, elektronik og håndværk giver børn og
unge en god motivation i forhold til interessen
for naturvidenskab.

3. – 4. klasse. Elektrisk kredsløb (3 dage).
Eleverne fremstiller små elektriske kredsløb.

2. klasse. Vand og transport (2 dage).
Eleverne fremstiller hjuldampere med elastikmotor.

5. – 9. klasse. AMV “blinkmaskine” (3 dage).
Eleverne fremstiller blinkende elektroniske
kredsløb.
5. – 7. klasse. Morsenøgle (2 dage).
Eleverne fremstiller elektroniske morsenøgler.

Specielle forløb
Skramloteket har desuden hvert år specielle
forløb, hvortil vi søger sponsering af materialer. Således har vi de sidste år haft projekter
med fremstilling af: Pulsmålere, langbølgeradioer, ultralydsdetektorer, fotofoner, bevægelseskunst, solcelle AMV – opstillinger.
I de sidste to år har vi udviklet to specielle
tema – forløb omkring fotofoner og ultralydsmodtagere til eleverne i udskolingsklasserne. Det har i dette
tilfælde været muligt
med en sponsering fra
Novo Nordisk Fonden.
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8. – 9. klasse. Til udskolingsklasser tilbydes div.
elektronikforløb efter aftale.
På Skramloteket er arbejdet en blanding af
praktisk arbejde, teknik, håndværk og kreativitet. Til vores grundforløb i elektronik og ellære udgør lysende loddekunst fremstillet af
kobbertråd og gamle modstande mm. en
væsentlig del.
Det kreative arbejde med kobbertråd og loddekolbe virker altid stærkt motiverende på
vores besøgende elever. Eleverne får desuden altid de apparater de fremstiller med
hjem.

Under besøget på Skramloteket får eleverne
historier om udvikling og anvendelse af forskellige vigtige teknologier. Særligt er vores interesse rettet imod kommunikationsteknologi
gennem tiden: fra morsetelegrafi til telefoner
og computere.
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Skramloteket er et tilbud til børn og unge i
Københavns kommune.
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Vi har desuden har en stor samling af gamle
apparater, telefoner mm. En stor del af det
må man gerne pille ved og lege med, hvilket
er ret populært!

Flagrende
sommerfugl

Fotofon

Besøg vores hjemmeside for mere information om Skramloteket og vores undervisningsforløb.

