SCIENCEHUSET I HØRSHOLM

Sciencehuset i Hørsholm Kommune vil blive et dynamisk naturfagscenter for forskerspirer i alle aldre.
Den klimavenlige bygning midt i naturen vil danne ramme om en undervisning præget af nysgerrighed,
eksperimenter, fordybelse og læring i de naturvidenskabelige fag.

VÆKSTHUS FOR FORSKERSPIRER

Målet med huset er at stimulere interessen for de naturvidenskabelige fag for alle elever og give
særlige tilbud til de talentfulde. Huset etableres i et samarbejde mellem Hørsholm Kommune
og private sponsorer/fonde og vil danne platform for samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner.

Kom og hør mere om det banebrydende projekt
Præsentationsmøde
Tirsdag d. 2. marts kl. 16:00-17:30
Søhuset, Scion DTU, Venlighedsvej 10 i Hørsholm
Alle er velkomne. Tilmelding til mødet på rungsted_skole@horsholm.dk
Læs mere om Sciencehuset og se dagsordenen for mødet på www.sciencehuset.dk

”Sciencehuset i Hørsholm Kommune er et positivt skridt i retning mod
at etablere ”verdens bedste folkeskole”. Det vil være en fantastisk
mulighed at lade børn udforske naturvidenskabelige fag i ægte
omgivelser og give dem blod på tanden til fremtidens forskning.
Danmark har brug for det”
Kim Høgh, CEO i forskerparken Scion DTU
“Rungsted skole har det mål, at skolen skal være den bedste i landet - og de øvrige skoler i kommunen
vil det samme for deres skole. Det er et ambitiøst mål, og hvis skolens lærere og elever skal kunne indfri
det, må vi samarbejde om at skabe nogle inspirerende og motiverende rammer.”
Birte Sivertsen, skoleleder på Rungsted Skole
“Det er fedt at få lov til at arbejde en hel dag med det samme tema. I Sciencehuset kunne man arbejde
som forsker - eksperimentere og undersøge tingene, få besøg af eksperter og samarbejde med mange
forskellige.”
Christina 9.A
“Sciencehuset skal løfte overlæggeren for de naturvidenskabelige fag, og det skal ske i et
offentligt-privat partnerskab. Det er nødvendigt at den private sektor bidrager til projekter, der ligger ud
over den kommunale grundydelse, hvis skolerne skal kunne indfri mål ud over det almindelige.”
Otto Christiansen, medlem af skolebestyrelsen

