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Almas Intelligente Have
ALMAS INTELLIGENTE HAVE

Idékatalog

Tænk, hvis man kunne sidde midt i en bikube…
Tænk, hvis man kunne oplade sin mobil direkte fra planterne…
Tænkt, hvis man kunne dyrke sine egne urter og eksperimentere med pilebyg…
Tænk, hvis man kunne stå midt i en sky, man selv havde skabt…
Velkommen til Almas Intelligente Have.
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Introduktion
Almas Intelligente Have er et demonstrationsprojekt for alle, der arbejder med
undersøgende og eksperimenterende tilgang til læring. Igennem eksperimenter med
vind, vand, solceller, lys, plantestrøm, pilebyg, 3D-print, luftfugtighed og meget
mere vil projektpartnerne med Almas Intelligente Have vise fremtidens naturfaglige
læringsrum, som kan benyttes af alle borgere. Almas Intelligente Have danner også
rammen om fællesskab og socialt samvær, haven åbner skolen op mod samfundet og
inviterer borgerne indenfor. Helt konkret har projektet fokus på at skabe oplevelser og
forbindelser mellem børn, unge og seniorer.

Visionen for Almas Intelligente Have
Visionen for Almas Intelligente Have er et skabe et levende læringsrum for alle – en
have hvor lysten til læring styrkes via eksperimenter, oplevelser og sanser. I Almas
Intelligente Have er seniorerne en del af fællesskabet, de både lærer og lærer fra sig.
Haven er i sin indretning en frontløber for et moderne og nytænkende byrum.
Den overordnede vision for Almas Intelligente Have er således:
•
At styrke naturfag i folkeskolen og understøtte den undersøgende og
eksperimenterende undervisningsform.
•
At udvikle et naturfagligt byrum, som alle kan bruge, til undervisning så vel som
til fritidsbrug.
•
At gøre børn og unge interesserede i naturfag og teknologi og dermed øge den
naturvidenskabelige dannelse blandt børn og unge.
•
At give børn og ældre et inspirerende fritidsområde, hvor der er mulighed for at
mødes om fælles projekter på tværs af generationer.
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Projektets baggrund
i byen, lærere og pædagoger på Mølleskolen men vigtigst og væsentligst; børnene og de
ældre. Herudover har der været løbende dialoger med en række lokale virksomheder.
Der har været afholdt flere udviklingsmøder, hvor brugerne har haft mulighed for at
komme med deres input og ideer til projektet. Brugerinddragelsen er afgørende for, at
det i sidste ende kan sikres, at faciliteterne i Almas Intelligente Have kommer til at blive
brugt og gør en forskel.
I april 2018 var Mølleskolen vært for en workshop for alle de kommende brugere.
280 engagerede mennesker mødte op. Formålet med workshoppen var at få afdækket
brugernes behov og i fællesskab at udvikle ideer til projektet, som efterfølgende fik
navnet Almas Intelligente Have.
På baggrund af brugerinddragelsen blev der udarbejdet et idekatalog, som har ligget til
grund for det endelige projektdesign. Der er således tale om et projekt med en stor lokal
opbakning – men med en national rækkevidde. Almas Intelligente Have er tænkt som et
demonstrationsprojekt, der viser, hvordan man kan arbejde med at styrke fællesskab og
eksperimenterende læring i et grønt og teknologisk byrum for alle borgere uanset alder.

Skanderborg Kommune, Mølleskolen i Ry, Plejecenter Ryvang og Ældre Sagen er gået
sammen om projektet Almas Intelligente Have.
Vores globaliserede og digitaliserede samfund er i konstant og hastig udvikling.
Fremtiden vil være præget af forandring, og mange af de jobs, nutidens børn og unge
kommer til at bestride, eksisterer slet ikke i dag – og mange af de jobs, vi kender,
vil forsvinde. For at kunne begå os i denne omskiftelige verden har vi brug for nye
kompetencer, vi har brug for teknologi, innovation og kreativitet. Men mest af alt har
vi brug for fællesskab. Et konkurrencesamfund uden sammenhængskraft, uden en
historisk identitet vil være et fattigt samfund. Derfor skal vi samarbejde, give os tid til
nærvær og til at lære af hinanden særligt på tværs af generationer. I mødet mellem børn
og ældre opstår der en særlig dynamik, som er givende for læring og udveksling af viden
– og som kan bidrage til at skabe trivsel og udvikling hos begge parter.
Udviklingen af Almas Intelligente Have er sket i et tæt samarbejde med de fremtidige
brugere. Det drejer sig blandt andet om borgere i Ry og de mange forskellige foreninger
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FNs 17 Verdensmål
Almas Intelligente Have indskriver sig i en større helhed:
Som en naturlig del af FNs 17 Verdensmål, arbejder vi konkret med en række tiltag,
der retter blikket mod en bedre fremtid for alle. Visionen for Almas Intelligente
Have er i høj grad at sætte fokus på hvordan klima, livsstil, økonomi, sundhed og en
bæredygtig adfærd kan påvirke vores planet. I Almas Intelligente Have arbejdes med
en direkte læringsmodel for de forskellige eksperimenter, så besøgende på een gang
forstår virkelighedens mekanismer – og samtidigt kan sætte det ind i en større global
sammenhæng. Skolen er forpligtet til at sikre at ALLE elever kender og får ejerskab til
FNs verdensmål.

skyer opstår, eller hvordan tornadoer og tyfoner opbygges og udvikles. Begge systemer
kræver en aktiv tilstedeværelse af vandet i forskellige stadier.
Vandet i haven bruges også i lukkede og selvrensende plantesystemer, og indgår aktivt i
ønsker
desudenfysiske
at kunne lave pumpeforsøg - transport af vand. Fx fra søjler til arbejdsbord (se.
ennaturfaglige
række Vi
helt
jordnære
Ideer til
eksperimenter
(Primærteksperimenter.
med vand) i Alma’s intelligente have
Eksperiment 5) Herudover kan der tilkobles Markpumper, hjemmelavede pumper, arkimedes
(Koblet op på Verdensmålene):
snegl, krukkepumper, Ventiler, slanger, fittings m.m.

Verdensmålene er i FNs liste indarbejdet hvor det giver mening, og hvor der ligger et
potentiale for enten at skabe en bevidsthedsændring eller en konkret læring. Herunder
2: Rodzoneanlæg
er listet etEksperiment
par af de oplagte
punkter, vi ønsker at indarbejde:
FN3 – Sundhed
og trivsel bruges naturligt som læren om en aktiv hverdag.
Verdensmål:
FN6 – Rent drikkevand og sanitet, om vandsystemer, oprensning, forurening mv.
FN7 – Bæredygtig energi fra både vand, jord, sol og vind.
FN11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund i forståelsen af den påvirkning og
Vandet har en afgørende betydning i haven.
sammenhængskraft, der kan opstå i et miljø.
FN12 – Ansvarlig produktion og forbrug, arbejde med både et bæredygtigt køkken og en
Vandet i haven skaber liv til afgrøderne og sætter fokus på en række vigtige emner,
eksperimenterende tilgang til forskellige produktionsgange.
der indgår i FNs Verdensmål. Bl.a. bruges vandet aktivt til et naturligt vandings- og
FN13- -transport
Klimaindsatsen
er vigtig
i havens
formidling,
vandopsamlingssystem og brugen af drikkevand fra vandfontainer
bliver
Vi ønsker
rodzoneanlæg
i pilebeddene,
med plexiglasplader,
så vi og daglige brug, og der
Vi ønsker desuden
atsamtidigt
kunne lave pumpeforsøg
af et
vand.
Fx
fra søjler
til arbejdsbord
(se.forankring
kan kigge
ind. på at formidle,
være særligt
fokus
vi kan arbejde lokalt og globalt med klima.
en endelig afsked med plastikflasker. Vandet indgår iEksperiment
en innovativ5)oplevelsesHerudover og
kan der tilkoblesvilMarkpumper,
hjemmelavede
pumper,hvordan
arkimedes
læringsproces omkring det store klima og helt konkret
hvordan
dannelsenVentiler,
af cumulussnegl,
krukkepumper,
slanger, fittings m.m. Et rodzoneanlæg er et lavteknologisk spildevandsrensningsanlæg, som
Eksperiment 2: Rodzoneanlæg

(Generelt er hele haven
på Verdensmål nr. der
17 -kan
partnerskab
handling)efterfulgt
bestårkoblet
af en op
bundfældningstank,
være en for
septiktank,
af selve rodzoneanlægget, der normalt er et rektangulært jordstykke
med en jordtykkelse på ca. 1 m. Anlægget er normalt beplantet
med tagrør.
Eksperiment 1: Vandsøjler

Verdensmål:

Verdensmål:

Eksperiment 3: En naturlig bæk
Verdensmål:
På Vestfløjen ønsker vi et vandsystem, der kan bruges i undervisningen med spænding, strøm og
effekt.

Vi ønsker et rodzoneanlæg i pilebeddene,
med os
plexiglasplader,
vi der kan fyldes op med vand fra
Vi forestiller
lange rør fra tag tilså
jord,
taget.
Vi ønsker en bæk, til småskibe, klukkende vand – der kan skabe stemning.
kan kigge ind.
Forskellige rørtykkelser og højder, der kan vise at højere vandsøjle giver

Vi skal kunne måle vandhastighed, forskel på hastigheden målt ved bredden
Et rodzoneanlæg er et lavteknologisk større
spildevandsrensningsanlæg,
som
effekt, merei vand
rør-til
større
strømstyrke),
men samme
sving,(tykkere
små søer
at måle
på vandudskiftning.
Lave vandbundsprofil.
består af en bundfældningstank, der kan
efterfulgt
højdevære
giver en
ogsåseptiktank,
større
effekt.
Vandfald med sten. Mulighed for at sætte små vandmøller ind, måske
af selve rodzoneanlægget, der normalt
er et rektangulært
jordstykke
printede
eller
cuttede, både
overfalds
I bunden ønskes forskellige
strålespidser,
så vi fx
kan viseog
at underfalds-møller.
en bold
med en jordtykkelse på ca. 1 m. Anlægget
er
normalt
beplantet
”skydes længere ud,
med større
tryk. fra taget. Vi tænker bækkene skal løbe, ved siden af
Vandet
opsamles
med tagrør.
turbinen (s. 24 i projektet)
Endelig kan en turbine sættes for bunden, og eleverne kan måle på
effekten
af arbejdet.
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Haven arbejder aktivt med insekter og bier, som indgår som en naturlig
del af naturens cyklus. Bl.a. indarbejdes opholdspladser i et læringsrum
mellem ”vægge af bier og krybende insekter”, og der indarbejdes naturligt
undervisningsmateriale om havens elementer.

I haven eksperimenteres med naturen - fx i et aquaponics-system,
hvor regnvand genanvendes, fisk bruges til vandresning og grøntsager
dyrkes uden brug af jord. Hermed opstår et naturligt og bæredygtigt
dyrkningssystem, som er optimalt på vores breddegrader.
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Målgrupper
Målgrupperne for Almas Intelligente Have er:
Børn og unge: Børn og unge vil i Almas Intelligente Have få både et lege-, fritidsog et undervisningsrum, der stimulerer sanserne og øger lysten til at lære igennem
eksperimenter, bevægelse og fællesskab med blandt andet lokale seniorer. Almas
Intelligente Have kan alt det et almindeligt naturfagslokale ikke kan – her kan man
løbe, lege, undersøge, afprøve, bygge, eksperimentere – på samme tid.

Lærere og undervisere: Lærere og undervisere vil i Almas Intelligente Have kunne
gennemføre anderledes og undersøgende undervisning, da havens rammer giver helt
nye og unikke muligheder for mange forskellige former for eksperimenter. Lærere
udefra kan også besøge området og få inspiration til tilrettelæggelsen af involverende og
eksperimenterende undervisning.

Seniorer: Seniorerne vil i Almas Intelligente Have få et lokalt opholds- og mødested. Der
er mange aktive seniorer, der gerne vil bidrage til deres lokalsamfund og gøre en forskel.
Ligeledes er der mange ensomme ældre, som har brug for at komme ud og møde andre
og indgå i et fællesskab. I Almas Intelligente Have kan seniorer og ældre lære fra sig
i haven og værkstederne, ligesom børnene og de unge måske kan lære dem noget om
teknologi.

Foreninger: Lokale foreninger vil også få et lokalt mødested. Ry-området har mange
klubber, foreninger og initiativrige ildsjæle, der ofte mangler et sted at mødes. I Almas
Intelligente Have vil de kunne lave aktiviteter og arrangementer og på den måde
kunne vise omverdenen, hvad netop deres forening arbejder med og måske hverve nye
medlemmer.
Flygtninge: Flygtninge i Ry-området vil få et oplagt sted at mødes med
lokalbefolkningen. Almas Intelligente Have vil være et sted hvor leg, eksperimenter
og nysgerrighed på naturen vil være udgangspunktet for nye og konstruktive møder
mellem mennesker.

Familier og lokale borgere: Familier og andre lokale borgere får et eksperimentarium
og et udendørs grønt kulturhus, hvor de kan mødes med andre om leg og læring.
Almas Intelligente Have er åbent 24/7 og kan således bruges til alt fra picnicsted, til
børnefødselsdag, til havedag og som åbent og tilgængeligt værksted.
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Elementerne i Almas Intelligente Have
Almas Intelligente Haves mange muligheder vil være åbne og tilgængelige døgnet rundt
til brug for alle borgere.
De 4 unikke klasselokaler
Bikuben
Bikuben er, samtidig med at være et klasselokale, et gigantisk insekthotel, som børn og
seniorer selv er med til at bygge. De fleste kender de populære ”hoteller”, hvor insekter
kan bygge og bo i forskellige former for materialer. I Almas Intelligente Have folder vi
insekthotellet helt ud og skaber et opholds- og læringsrum, hvor vægge og loft udgøres
af en ramme med bikuber og rum til andre former for insekter.
Vækstlyshulen
Vækstlyshulen er et drivhus og et anderledes møde- og undervisningslokale. I
vækstlyshulen kan elever og andre interesserede lave forsøg med planter. Her kan
man eksperimentere med, hvordan forskelligt farvet lys påvirker planters vækst, og se
hvordan planter vrider sig og vokser efter sollyset. Der kan læres om alt fx farvespektre
og klorafyl i planterne. I vækstlyshulen kan man også blive klogere på plantestrøm, for
planter er fulde af elektroder, der transporterer næringsstoffer rundt i systemet. Et af
eksperimenterne går ud på at sætte USB-stik til planterne og ved selvsyn se mobilen
blive opladt.
Skyen
Klasselokalet Skyen skal tages ganske bogstaveligt. Her kan man afholde
undervisningen i midten af en sky og samtidigt lære om opdrift, fortætning, konvektion
i himmelrummet og helt fysisk være med til at skabe en ægte cumulus-sky dannet af
opstigende luftmasser. En simpel fugtstyring, som vi kender det fra supermarkedets
grøntstyring, kobles med en lavenergi-varmestyring, så man selv kan justere og styre
luftfugtighed og temperatur. Balanceres parametrene rigtigt, bliver man belønnet på
stedet med en levende skydannelse, der omslutter eleverne og besøgende.
Den Intelligente Dome
En overdækket eco-dome-konstruktion med naturlig luftcirkulation skaber et unikt
miljø for leg, læring og intelligente eksperimenter i haven. Med et blødt og akustisk
underlag af genbrugsgummi, der anlægges i en blød ”grydeform”, skabes et naturligt
sidde- og opholdssted i den store konstruktion. Eco-domen indeholder en aflåselig boks
til en række eksperimenter, og der er trukket strøm til overdækningen, som hermed
også kan fungere til lyssætning, små foredrag, arrangementer mv. Skolen har bl.a. en
industrirobot, som kunne indtænkes som en central og visuel aktør i domen.
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Eksperimenter med bl.a. måling af det opsamlede regnvand fra bygningers tage bruges
aktivt i undervisningen og kan visuelt aflæses på facaden. En række målingsrør monteres
direkte på facaderne, som en plug-in på nedløbsrørerne.

De små vandeksperimenter kobles til naturens større kræfter - så leg med vand
også skaber en naturlig forståelse af tyfonernes kraft, månens påvirkning og
vandets betydning for vores planet.
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Placering og arkitektonisk hovedgreb
Skolens placering helt ud mod Skanderborgvej, som en af byens mest befærdede veje,
skaber et unikt udstillingsrum og kan trække nysgerrige blikke til. Herfra er der direkte
adgang til Møllevej, hvor Mølleskolen ligger på den ene side og ældreboligerne på den
anden side, og de to primære brugergrupper er hermed helt i projektets centrum.

test-vindmøllerne og en ny frodig beplantning vil være synlig. Her vil ligeledes være
infoskilte om både park, by og den historiske mølle, og der vil være et naturligt
siddeophold, så livet synliggøres i området.
Med de nye tiltag vil Almas Intelligente Have indskrive sig naturligt i byen og forstærke
de eksisterende planmæssige forcer, byen kan spille på.
Ry har i forvejen en tradition for åbne byhaver med bl.a. den historiske Anna Klindts
Have, som årligt trækker mange kunstinteresserede til byen. Med Almas Intelligente
Have ønsker vi at styrke denne tradition og skabe et levende haverum, som involverer
byens borgere.

Når man passerer skolen, giver Møllevej et ganske fantastisk indkig til byens gamle
mølle, som i alt sin historiske pragt stadig fremstår smuk og velholdt. Vi ønsker med
projektet at invitere byens borgere indenfor og opgradere indkigget fra Skanderborgvej
med en ny landskabelig foyer, hvor både den lysende eco-dome, vandeksperimenterne,
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De grønne havemiljøer
Frugtlunden
I frugtlunden kan man få pulsen ned og nyde biernes summen og de fine hvide blomster.
Om efteråret er frugten lige til at plukke for alle besøgende i Almas Intelligente Have, og
i efteråret indgår de i høstfarvernes skiftende nuancer. I frugtlunden kan man lære om
bestøvning og insekters betydning for en sund biodiversitet i området.
Pilekrattet
Pilekrattet er både et opholds- og legeområde og tilfører Almas Intelligente Have en
natulig grøn variation og zoneinddeling. Her kan man lege tag fat og skjul, og samtidig
giver krattet fantastiske materialer til mange forskellige bygge- og gør-det-selv-projekter
lige fra pilehytter, til køkkenhaveopbinding til små opholdsmøbler.
Urtehaven
I urtehaven dyrkes forskellige former for spiselige grøntsager og duftende urter. Børn
og ældre vil selv være med til at passe bedene – og selvfølgelig tilberede grøntsagerne
i udekøkkenet eller bruge krydderurterne på madpakken. Urtehaven vil give duft
og grønne fingre for store og små og forsynes af et automatisk vandingssystem med
opsamlet regnvand fra gårdrummet og bygningernes tagflader. Her kan man samtidigt
lære om, hvordan de mørkegrønne og bredbladede planter trives i de lavere niveauer,
mens de lysegrønne og lette planter i højere grad trives på det øverste solplateau.
Køkkenbaren
I køkkenbaren er der indlagt vand og strøm, og her kan man mødes om
madlavning lige fra at skrubbe og koge gulerødderne, man selv har dyrket, til større
fællesspisningsarrangementer under åben himmel. Køkkenbaren er lavet i robust
rustfrit stål, så den på én gang kan fungere som køkken, som en lille undervisningsscene
eller som en mini-pannabane, når køkkenet ikke er i brug.
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Brugerne skal eksperimentere og forstå naturen på nye måder - som fx hvordan
planternes elektroner, der opstår som et naturligt ”restprodukt” omkring alle
plantebakterier, kan genanvendes til fx opladning af mobiltelefoner.

Havens eksperimenter skal vække en nysgerrighed og lyst til at forstå naturen.
Bl.a. bruges tryghedsskabende belysning også som vækstlamper. Her kan
brugerne teste, hvordan planter vokser i forskellige farvespektre, og om fx
planterne vokser bedre, når lyset også skifter efter solens naturlige kurver.
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De 4 eksperimenterende vandzoner
Vandforstøveren og fossen
Når regnvandet opsamles i mindre tanke, får man en fornemmelse af de mængder af
vand, der kommer naturligt fra himlen. Samtidigt kan tankene åbnes og vandet kan
bruges til forskellige aktiviteter, hvor man bl.a. kan lave forsøg med en strømmende
vandfos, små vandpropeller, trykdysser, vandventiler mv. Systemet indgår i den
samlede vandingsplan for området, men vil i høj grad også indgå i natur- og teknologifagene, i biologi- og fysikundervisningen.
Aquaponics
Vanding af planterne i Almas Intelligente Have foregår ved at opsamle regnvand fra hele
Mølleskolens område. Aquaponics er et bæredygtigt vandingssystem, hvor regnvand
opsamles i mindre damme med forskellige fisk. Fiskene gøder vandet naturligt og renser
samtidigt vandet ved at spise forskellige alger, før vandet ledes videre i rør til planterne
i haven. Her kan der med andre ord laves eksperimenter med levende vækstsystemer
baseret på et naturligt kredsløb uden jord – og der kan dyrkes alt fra urter, blomster og
grøntsager. Der er på den måde tale om et fuldstændig bæredygtigt og selvforsynende
system, som tilmed har vist sig at være særligt gunstigt i det danske klima.
LAR og vandopsamling
LAR står for Lokal Afledning af Regnvand. I denne vandzone opsamles regnvandet, det
forsinkes i mindre bassiner og ledes ud til havens planter og videre ned i undergrunden.
LAR er et princip, der skåner kloaknettet, når der kommer skybrud, og hvor regnvandet
bruges og omsættes, der hvor det falder. Særligt ønsker vi at sætte fokus på det
oplevelsesmæssige aspekt, der kan skabes i forbindelse med LAR-løsninger, så det
udnyttes til leg, læring, som stemningsskaber og som visuel formidling af øko-systemet.
Turbinen
Turbinen udnytter det opsamlede regnvand til en fysisk vandinstallation, hvor man kan
skabe sin egen tornado og vandhvirvel i en stor skala. Her skal bruges mange kræfter,
og kan man samarbejde om de manuelle træk-stænger, kan den fysiske energi omsættes
til oplevelse. Samtidigt fungerer turbinen også som en manuel pumpe til havens øvrige
elementer, så brugernes leg hjælper det samlede øko-system.

14

De teknologiekse værksteder
Værkstedpladsen
På pladsen foran de eksisterende værkstedslokaler friholdes en åben værkstedsplads,
der delvist er overdækket, så en stor gruppe stadig kan arbejde, når det regner. Her kan
byggeprojekter flyttes ud i haven, pilehuler kan konstrueres, solcelle-eksperimenter kan
afprøves direkte og meget mere.
Byg-selv-kuber
Som en del af havens udvikling er det vigtigt, at brugerne selv har mulighed for at sætte
deres præg på udformningen og deltage i opbygningen. Dette gøres ved at introducere et
forløb af mini-opholdszoner, som brugerne selv kan være med til at bygge. Mølleskolen
stiller software og CNC-fræser til rådighed, og der arbejdes ud fra et system af moduler,
der kan godkendes efterfølgende.
Eksperimenter
Der etableres 10 forsøgsstationer rundt i haven, hvor forskellige eksperimenter
udfoldes i både teori og praksis. Her arbejdes med en undersøgende tilgang, der fodrer
nysgerrigheden, og hvor forskellige vand-, plante- og vejrforhold udfoldes. Det kan
fx være rodzoneforsøg, test af mini-biogasanlæg, vejr- og vandeksperimenter, der
indskriver sig i en større kontekst og f.eks. indgår i de 17. verdensmål.
Vindmøller
Testvindmøller opstilles som en visuel tydelig markering ud mod Møllegade, og de
kobles på en lille teststation, så man via USB kan aflæse effekt, vindstyrke mv. Møllerne
opstilles i forskellig højde og forskellige typer – fx vertikale møller og propel-møller.
Alle møllerne opsamler strøm til lyssætning af bl.a. vandeksperimenterne og
eco-domen.
Solenergi
Både planter, dyr og mennesker er afhængige af solens energi. Et allerede eksisterende
solcelle-anlæg på skolens tag, indtænkes som et aktivt element i haven, hvor viden om
solens energi, solceller og vedvarende energi formidles i havens værksteder.
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Formidlingsperspektiver

Læringsperspektiver - Hvordan vil haven
gavne elevernes læring?

Mølleskolen vil forestå formidling og PR vedr. Almas Intelligente Have. I samarbejde
med en forskningspartner vil skolen foretage en opsamling af projektets resultater og
udarbejde en række konkrete anbefalinger. Disse vil blive offentliggjort i en rapport,
som også vil være tilgængelig på projektets hjemmeside: www.udvikling.ryskole.dk.

Samfundets bevægelse fra industrisamfund til videns- og produktionssamfund stiller
krav til skolen om et læringsfokus, der rummer mere end traditionel faglighed. Vores
globaliserede og digitaliserede samfund er i konstant og hastig forandring. Denne
udvikling gør, at det er andre kompetencer, der vil være efterspurgte og nødvendige for
vores elever at beherske end det, deres forældre er uddannede til.
Derfor kigger vi i retningen af, de kompetencer, som en række internationale forskere
og virksomheder peger på, er nødvendige for eleverne i livet efter skolen. Disse
kompetencer kaldes for det 21. århundredes kompetencer og omhandler følgende:

Projektet vil løbende blive omtalt i dagspressen, ligesom Mølleskolen vil henvende sig
til lokale og nationale tv-stationer. Herudover vil skolen lave formidling om projektet i
de fag-fora, som skolen indgår i. Projekt er allerede blevet omtalt i skoleledernes fagblad
Plenum.
Det forventes i øvrigt at projektet vil få stor nationale opmærksomhed pga. unikheden,
plus at det taler direkte ind i en samfundsdebat om behovet for et større naturfagligt
fokus i folkeskolen.

- Kollaboration
- It og læring
- Videnskonstruktion
- Problemløsning og innovation
- Selvevaluering
- Kompetent kommunikation

Da der er tale om et demonstrationsprojekt modtager projektpartnerne gerne grupper
af besøgende. Endvidere vil skolen prioritere kompetenceudviklingen af lærere og
pædagoger, således at de har de bedste forudsætninger, for at kunne få det fulde udbytte
af Almas Intelligente Have sammen med eleverne.

Det 21. århundredes kompetencer skal spille sammen med den fagfaglige kerne. Dette
betyder, at lærerne og eleverne designer undervisningen ud fra ovenstående optikker
med afsæt i fagenes færdigheds- og vidensmål.

Organisering og samarbejdspartnere
Mølleskolen er en af Danmarks største skoler med knap 1000 elever, en SFO, en
specialafdeling og seks spor i udskolingen. Vores størrelse giver os en unik mulighed for
at fungere som pilotskole i et unikt og ambitiøst projekt som Almas Intelligente Have.
Projektet har desuden tilknyttet en række samarbejdspartnere, som bidrager med både
økonomi og knowhow. Det drejer sig om AVK, der er verdensførende indenfor ventiler
og vandhåndtering, Inox der er eksperter indenfor rustfrit stål, samt Orbicon der bl.a. er
eksperter i håndtering af overfladevand.

Det 21. århundredes kompetencer - rammen OM
Mølleskolens projektdage
Alle klasser har en projektdag om ugen. Her har skolen bl.a. investeret i et
større FABLAB med 3d-printere, lazercutter, droner mv. som inddrages aktivt i
undervisningen. Ressourcemæssigt bidrager alle fag til dagen sammen med den
understøttende undervisning. Dagen er derfor ikke tænkt som en fagdag, men en dag
hvor sagen, emnet, eller projektet er i fokus. På projektdagen arbejder eleverne med
digitale og analoge værktøjer, de er på ture ud af huset og tilegner sig viden om det
omkringliggende samfund, herunder virksomheder i lokalområdet, naturen og de
kulturtilbud, der er inden for rækkevidde. Der arbejdes også sammen på tværs af klasser
og fag. Vi har en ambition om at flytte en stor del af undervisningen og projektarbejdet
direkte ud i Almas Intelligente Have, således at skolen aktivt bidrager til at skabe liv og
foranderlighed.
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REDSKABSSKUR TIL OPBEVARING
OPHOLDSTERRASSE
LEVENDE BIKUBE - MED OPHOLD
SKYEN /VÆKSTHUS
EKST. PARKERING

GRØN VÆG MED VÆKST-LYSSTYRING

GRØN AQUAPONICS PLANTEVÆG
OPHOLDSNICHE

OVERDÆKKET OPHOLDS- OG
ARBEJDSZONE

Mini-biogasanlæg
EKSPERIMENT-DOME

RODZONEANLÆG

SKOLE VINDMØLLER MED
MÅLING
INFO-PUNKT

DRIKKEVANDSANLÆG
VÆRKSTEDSOMRÅDE

LANDSKABELIG FOYER - ÅBEN
SKOLE

VANDSLUSE + VANDVENTIL

MADBODER

NICHE TIL EKSPERIMENTER OG
OPHOLD
EKST. BRANDTRAPPE

OPHOLD I DET GRØNNE

VANDBORDSEKSPERIMENTER

KØKKENHAVE (PLANTER TIL SOL)

KØKKENBAR MED VAND/STRØM OG
EN KØKKEN-PANNA-BANE I MIDTEN

TEST AF SPÆNDING, STRØM OG
EFFEKT I VANDSØJLEMÅLING

VANDSTRØMMEN MED PUMPE

VÆRKSTEDSGÅRD - UDBYGGET

VANDPUMPETEST

NY TRAPPEFORBINDELSE

VANDMØLLETEST

KØKKENHAVE (PLANTER TIL HALVSKYGGE)
TRAPPEFORBINDELSE
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FRUGTLUNDEN

Bæredygtige vandløsninger der tegner fremtidens løsninger

18

HOVEDELEMENTER

SKYEN Eksperimenter med luft og vand

VÆKSTLYSHULEN Eksperimenter med lys

BIKUBE Læring om biodiversitet og dyr

DEN INTELLIGENTE DOME Lyset i haven
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DEN GRØNNE HAVE

PILEKRAT / BYGGEMATERIALER OG LÆ

URTEHAVEN MED URTER OG
GRØNTSAGER

KØKKENBAREN MED VAND OG STRØM

20

FRUGTLUND MED KIRSEBÆR OG
FRUGTER

VANDET I HAVEN

VANDFORSTØVER OG VANDSTYRING I
SKYEN

AQUAPONICS / DEN BÆREDYGTIGE
HAVE

VANDOPSAMLING OG LAR I HAVEN
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TURBINEN OG EKSPERIMENTER MED
VANDET

DEN INTELLIGENTE HAVE

VÆRKSTEDSPLADS

BYG-SELV-KUBER

EKSPERIMENTER
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VINDMØLLER

LEVENDE BIKUBE - MED OPHOLD

REDSKABSSKUR TIL OPBEVARING

SKYEN /VÆKSTHUS

GRØN VÆG MED VÆKST-LYS-STYRING

EKST. PARKERING

VÆRKSTEDSOMRÅDE
NICHE TIL EKSPERIMENTER OG
OPHOLD

GRØN AQUAPONICS PLANTEVÆG

EKST. BRANDTRAPPE
PILESKOVEN MED SMÅ
OPHOLDSZONER

EKSPERIMENT-DOME
INFO-PUNKT

KØKKENBAR MED VAND/STRØM
OG EN KØKKEN-PANNA-BANE I
MIDTEN

LANDSKABELIG FOYER - ÅBEN
SKOLE
VANDTANK
MADBODER

KØKKENHAVE (PLANTER TIL SOL)

VÆRKSTEDSGÅRD - UDBYGGET

TRAPPEFORBINDELSE
NY TRAPPEFORBINDELSE
OPHOLD I DET GRØNNE
KØKKENHAVE (PLANTER TIL HALVSKYGGE)
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SKYEN /VÆKSTHUS

VÆRKSTEDSOMRÅDE

EKSPERIMENT-DOME

KØKKENBAR MED VAND/STRØM OG
EN KØKKEN-PANNA-BANE I MIDTEN

KØKKENHAVE

VÆRKSTEDSOMRÅDE
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Snit

SKYEN

DOME - KLASSEVÆRELSE

KØKKENHAVE (PLANTER TIL SOL
ØVERST / HALVSKYGGE NEDERST)

VÆRKSTEDSGÅRD
GRØNT OPHOLD

LEVENDE BIKUBE - MED OPHOLD

VANDTANK

GRØN VÆG MED
VÆKST-LYSSTYRING

KØKKEN-PANNA-FODBOLDBANE

REDSKABSSKUR TIL OPBEVARING
PILESKOV MED SMÅ OPHOLDSZONER

PRINCIPSNIT 1:100
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Skyen over skoven /eksperimentarium, ophold og undervisning
Teknik til skyen/cumulus‐cloud ‐ vandteknik
Opbygning af terasse ved Skyen
Trappeadgang
vindmølle (f.eks. 2 stk Eddy 600W, kulfiber fra WindPro)
LED til vindmøllerne
master til møller
...poetiske
økonomisk
estimat
fortsat...
fortællinger
om eco
(små info‐standere)
Opholdslounge i pileskoven
Insekthotel
Bikuben
Opholdselementer
Zen‐vand‐trampe‐stien for verdensmål ‐ poesien der bære drømmene
Udekøkken ‐ boldkøkken med stålbander i Rustfrit stål + overdækning i stål
Vand ‐ frostfri ved køkken og vandpost
Strøm ‐ med uderumskobling
Eco‐dome
Eksperimenter ‐ små
Eksperimenter ‐ mellem
Eksperimenter ‐ store
Eksperiment med vandbord ‐ stål, vandtilslutning
Vandtrykssøjler ‐ eksperiment
Vandkanal med vandmølletest
Vand "fossen" med måleudstyr og opkobling til vandingsanlæg
Rodzoneanlæg ‐ mini
Mini‐biogasanlæg
Bykort og interaktiv‐guide til nye kulturlag

Overordnet tidsplan
Oktober 2018 - oktober 2019: 		
Oktober - december 2019: 			
Januar - marts 2020: 				
April - august 2020: 				

Tilvejebringelse af projektøkonomi
Myndighedsprojekt og godkendelse
Projektering
Etablering

Økonomi, lokale bidrag og drift
Projektets samlede økonomi udgør 7.666.072 kr. eksklusiv moms. Mølleskolen bidrager
selv med 1 mio. kr. En stor gruppe lokale virksomheder bidrager med både ekspertise,
materialer og sponsorater, ligesom projektpartnerne i efteråret og vinteren 2018-2019
sætter gang i en storstilet indsamling i form af salg af borgeraktier.

Økonomisk overslag ‐ Alma

Rydning:
Generel rydning

mængde enhed
700 m2

pris/enhed
kr.

i alt
60 kr.

750,000
250,000
175,000
150,000
15,000
3,000
4,000
25,000
25,000
40,000
450,000
15,000
2,000
250,000
30,000
30,000
950,000
20,000
55,000
300,000
20,000
15,000
55,000
120,000
20,000
15,000
15,000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

750,000
250,000
175,000
150,000
45,000
12,000
16,000
50,000
125,000
40,000
450,000
105,000
48,000
250,000
60,000
30,000
950,000
60,000
165,000
300,000
20,000
15,000
55,000
120,000
20,000
15,000
15,000

150
45
1
22
800
50
150

m2
lbm
sum
stk
m2
m2
m2

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

350
850
150,000
4,000
25
200
200

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

52,500
38,250
150,000
88,000
20,000
10,000
30,000

12,000 kr.
6,000 kr.
6,000 kr.

60,000
132,000
72,000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

6,367,800
636,780
318,390
573,102
80,000

Total:

kr.

7,976,072

Heraf udgør konkrete vandeksperimenter samlet:

kr.

808,050

Anlægsarbejder i alt
Uforudsete udgifter
Skitseprojekt og tekniske forundersøgelser ‐ Gustin Landskab A/S
Teknisk projektering, myndighedsprojekt og realisering ‐ Gustin Landskab A/S
Brugerproces og projektudvikling ‐ PrimusMotor

42,000

Belægninger:
Specialbelægning incl. opbygning_EPDM
Kanter, Alu. Type Millford ‐ forplads
Thermoplast / info
Slotsgrus

200
250
1
300

m2
lbm
sum
m2

kr.
kr.
kr.
kr.

800
350
180,000
250

kr.
kr.
kr.
kr.

160,000
87,500
180,000
75,000

Betonkanter til opbygning mod vej og kælder
Betonkanter, støttemur ‐ type A
Betonkanter, støttemur ‐ type B
Abtering
Ny betontrappe
Vandingssystem til regnvandshåndting og fordeling
Vandpumpesystem til automatisk vanding og vand‐cirkulation

125
105
1
90
291
1

lbm
lbm
sum
lbm
lbm
sum

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

2,500
1,500
150,000
550
550
50,000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

312,500
157,500
150,000
49,500
160,050
50,000

1
1
1
1
3
4
4
2
5
1
1
7

stk
stk
stk
stk
sum
sum
sum
sum
sum
sum
sum
stk

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

750,000
250,000
175,000
150,000
15,000
3,000
4,000
25,000
25,000
40,000
450,000
15,000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

750,000
250,000
175,000
150,000
45,000
12,000
16,000
50,000
125,000
40,000
450,000
105,000

Iventar
Skyen over skoven /eksperimentarium, ophold og undervisning
Teknik til skyen/cumulus‐cloud ‐ vandteknik
Opbygning af terasse ved Skyen
Trappeadgang
vindmølle (f.eks. 2 stk Eddy 600W, kulfiber fra WindPro)
LED til vindmøllerne
master til møller
poetiske fortællinger om eco (små info‐standere)
Opholdslounge i pileskoven
Insekthotel
Bikuben
Opholdselementer

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Belysning
Belysningsmaster
LED belysning solcelledrevet
Uplights dome og skyboks

rev. 00
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(groft overslag baseret på skitseoplæget)

stk
stk
stk
stk
sum
sum
sum
sum
sum
sum
sum
stk
stk
sum
sum
sum
sum
stk
stk
stk
stk
stk
stk
sum
sum
sum
sum

Beplantning
Pilekrat m. væksthegn
Grønne vægge ‐ klatreplanter
Grønne vægge ‐ urtebede, vertikale
Træer
Muldopbygning
Jordbærbede og urter
Øvrig beplantning

En gruppe lokale ældre under Ældre Sagen vil i samarbejde med beboerne på
Plejecenter Ryvang være med til at varetage driften i samarbejde med elever og tekniske
medarbejdere på Mølleskolen. Det overordnet driftsansvar ligger dog hos Mølleskolen,
som har kompetencerne og ressourcerne afsat til dette arbejde.

ØKONOMISK OVERSLAG

1
1
1
1
3
4
4
2
5
1
1
7
24
1
2
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1

26

5 stk
22 stk
12 stk

10 %
5%
9%

kr.
kr.
kr.

ALMAS INTELLIGENTE HAVE

Velkommen til Almas Intelligente Have - en oase af eksperimenter, oplevelser og værdifuld viden for alle

