Falu Energi & Vatten Presenterar skolprogrammet
Läsåret 2019/2020

Falu Energi & Vatten har under flera år tagit fram ett skolprogram där vi följer delar ur
läroroplanen. Vår skolinformatör Patrik ”Putte” Johansson jobbar mot Falu kommuns alla
skolor. Programmet för höst och vårterminen erbjuder allt från spännande experiment till
pedagogisk teater, samt studiebesök på våra anläggningar. Klassföreståndarna kommer
att få en bokningsinbjudan cirka en månad före kommande aktivitet. Hela utbudet är
kostnadsfritt. Friskolor behöver endast bekosta bussresor.
Åk1 Oktober månad 2019
Sopakuten är namnet på vår barnteater där barnen fördjupar sig
lite mer i återvinning och miljö. Pjäsen handlar om Björnen Tage
som inte kan äta bären i skogen längre pga. föroreningar i skogen.
Putte rycker ut för att städa upp och sortera soporna på rätt ställe,
barnen hjälper såklart till. Skolan bokar själv kulturbuss eller från
bussportalen.

Åk3 November månad 2019
Avloppsresan är en lektion om avloppet. Vi får följa Putte som tar
samma väg som bajset från toalett via reningsverket och ut i
havet. Barnen får lära sig om vattnets kretslopp och får en
förståelse om vad som händer när vi använder toaletten som
”pappers-korg”. Lektionen äger rum på skolan.

Åk5 April månad 2020
Återbruksjakten är ett studiebesök på återvinningscentralen i
Falun. Eleverna får se hur vi tar hand om avfallet och hur vi
återvinner det. Vi ger även eleverna en förståelse över vikten av
att återvinna och återanvända för att minska vårt ekologiska
avtryck på planeten. Klassen erbjuds buss från dörr till dörr.

Åk6 September månad 2019
Kranmärkt är ett Studiebesök på ett av Europas modernaste
vattenverket i Lennheden utanför Borlänge. Eleverna får även
jobba med experiment där dom får rena vatten samt testa PHvärden på olika vätskor. Klassen erbjuds buss från dörr till dörr.

Åk8 Maj månad 2020
Energicampen är ett studiebesök på kraftvärmeverket i Falun.
Eleverna får sedan jobba på olika stationer ångmaskinen,
matlagning och skogsplantering, vi följer skogens kretslopp.
Klassen erbjuds buss från dörr till dörr.

Åk9 Februari månad 2020
Katastrof 2080 är en interaktiv lektion. Falun har drabbats av en
”jordbävning” och våra nyttigheter har slagits ut. Eleverna får laga
och tillverka Vindkraftverk, Reningsverk, Vattenverk och även ett
Vattenkraftverk. Eleverna får även dra elledningar och laga rör.
Skolan bokar själv kulturbuss eller från bussportalen.

Gymnasiet Vid överenskommelse
Den obarmhärtige kemisten heter monologen som handlar om
hur kemikalier som vi dagligen exponeras påverkar både vår hälsa
och miljön. Eleverna kommer att uppmanas att göra en utställning
på skolan i anknytning till pjäsen.
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