
FABLAB PÅ SKOLER 
I VEJLE KOMMUNE 
– TIL GAVN FOR ALLE ELEVER

4 TILBUD 
1 – FABLAB PÅ SKOLEN 
 •  Sparring omkring planlægning af undervisning i FabLab. Fx i fag- eller 

årgangsteam.
•  Sparring omkring årsplaner. 
•   Sparring med lærere og pædagoger i planlægningen af lærings- 

aktiviteter. 
•   Mulighed for observationer og fælles refleksioner i tilknytning til 

læringsaktiviteter. 
•   Sparring omkring lokale emneuger. Idéer til og feedback på indhold  

og form. Deltagelse i konkrete aktiviteter i emneugen.

I Vejle Kommune ønsker vi, at FabLab, og dermed teknologiforståelse og designbaseret læring, skal komme 
alle elever til gavn. 

Vi har sammensat fire tilbud til skolerne. Det er tilbud, som kan være med til at forankre indsatsen på skoler, 
som allerede er i gang, og som kan støtte skoler, som gerne vil i gang. 

Vi håber, at tilbuddene vil blive betragtet som en støtte for opgaver, skoler har i dag – herunder øget praksis-
faglighed, håndværk & design som prøvefag og forberedelser til et kommende teknologiforståelsesfag. 

KONTAKT

Leder Peter Dahl 
FabLab Spinderihallerne
M: petda@vejle.dk 
T: 20 18 90 48

Læringsrådgiver Simon Vibe Grevsen
Fablab Spinderihallerne
M: sivgr@vejle.dk 
T: 92 43 31 70

Konsulent Mads Bo-Kristensen 
Uddannelse & Læring
M: madbo@vejle.dk 
T: 41 11 16 19



TILBUD - FORTSAT

2 – TEKNOLOGI & LOKALER
 •  Rådgivning om indkøb af teknologier.
  •  Rådgivning om indretning af lokaler. Enten som et selv- 

stændigt lokale eller et lokale, hvor Fablab teknologier  
tænkes sammen med praksis- eller naturfaglige lokaler.

 •  Lån af Fablab teknologier via KFS.

3 – FABLAB KURSER  
 •   Pædagogiske og tekniske kurser for lærere og pædagoger.  

Se aktuelle kurser (klik på eller skan QR-koden).

 •   „Åbent FabLab“ i Spinderihallerne alle tirsdag kl. 14-20 (for alle borgere i Vejle Kommune).  
Se mere (klik på eller skan QR-koden).

4 – DELING & NETVÆRK
 •  Fablab Pionérnetværk. 
  •  Deling af konkret afprøvede fag- og tværfaglige forløb henvendt til forskellige klassetrin.   

Se eksempler (klik på eller skan QR-koden).

  •  Shitty Robot Galla i marts 2020.  
Se YouTube film fra marts 2019 (klik på eller skan QR-koden). 

 •  Mini Maker Faire på Vejle Folkemøde i juni 2020.

LÆS MERE OM 
FABLAB PÅ 

WWW.FABLABATSCHOOL.DK/

https://spinderihallerne.nemtilmeld.dk/category/fablabatschool/
https://fablab.vejle.dk/om-fablab-spinderihallerne/tilbud/tilbud-til-alle/aabent-fablab/
https://fablabatschool.dk/fablab_forloeb/
https://www.youtube.com/watch?v=gzFnH0FFUcM
https://fablabatschool.dk/

