
Dag 1: Introduktion til byggebranchen 

Eleverne spiller et rollespil designet til formålet, hvor de møder  

problemstillinger, som svarer til dem håndværkere arbejder med på en 

byggeplads. Eleverne får igennem spillet forskellige håndværksmæssige 

professioner, som de skal udleve. De oplever hvordan fagene matematik, 

fysik, dansk og samfundsfag har betydning for at et byggeri bliver færdigt. 

Samtidig udfører eleverne en række praktiske opgaver i forbindelse med 

byggeriet. De laver ventilationsanlæg, kloaksystem, lægger gulv og murer 

vægge op i miniatureudgaver. Og så oplever eleverne, at håndværkerne er 

afhængige af hinanden, for hvis de ikke samarbejder godt, får de færre 

point. 

 

Dag 2: Besøg på byggepladsen Nordbro            

Eleverne besøger det store byggeri, Nordbro, ved Nørrebro Station. Her 

møder de byggebranchen i virkeligheden og får mulighed for at 

sammenligne deres oplevelser fra spillet med dilemmaer og løsninger fra 

den virkelige verden. 

Nordbro kommer til at bestå af 388 studieboliger og 122 lejligheder i et 

højhus med 30 etager og 6 punkthuse på 6-7 etager. Danica Pension er 

bygherre, og byggeriet udføres af hovedentreprenøren KPC. Det er 

UBSbolig, der står for administrationen af boligerne. 

 

 

 

 

Dag 3 og 4: Besøg på erhvervsuddannelserne 

Eleverne tilbringer to dage på erhvervsskolerne NEXT eller TEC. Her bygger 

eleverne deres eget hushjørne, enten af en stue, et værelse, et badeværelse 

eller et køkken. Opgaven udfordrer eleverne æstetisk og håndværksmæssigt, 

hvilket får dem til at tænke kreativt og løsningsorienteret. Arbejdet udføres 

midt i produktionshallen på teknisk skole, så eleverne oplever et andet 

læringsmiljø, end det de kender hjemmefra skolen. Eleverne får endvidere 

lejlighed til at tale med unge rollemodeller, der har påbegyndt deres 

uddannelse på teknisk skole. 

 

Dag 5: Arbejde på egen skole om bæredygtigt byggeri 

Eleverne afslutter ugen med at bruge deres tilegnede viden om byggeri i et 

miniprojekt om bæredygtigt byggeri. Her tegner eleverne deres bæredygtige 

drømmehus. De benytter eksisterende bæredygtige løsninger, eller pitcher 

nye opfindelser til fremtidens bæredygtige boliger.  

 

Hvem er Ungdomsbyen?  

Se vores nye animationsfilm her 

Sammen bygger vi fremtiden 
Forløbsbeskrivelse 

https://www.youtube.com/watch?v=zzcbNLLbN6U&feature=youtu.be

