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KOM GODT VIDERE

AGU NatureScience
Kan du lide at bruge og være i naturen? Og har du lyst til at grave dybere i emner 

som naturens kredsløb, bæredygtighed og miljø? 

På NatureScience foregår en del af den praktiske un-
dervisning i Myretuen på Nordre Fælled, og du kommer 
til at være udendørs en gang om ugen. Her har vi både 
mulighed for at opleve og undersøge, og vi kan formid-
ler vores viden til gæster fra eksempelvis børnehaver og 
skoler. 

Igennem praktiske opgaver og teori arbejder vi med ud-
gangspunkt i FNs 17 verdensmål fra et naturfagligt per-
spektiv. Verdensmålene er mål, FN har sat op for, hvordan 
vi opnår en bæredygtig udvikling for både mennesker og 
planeten, vi bor på. 

Du kommer til at arbejde med målene igennem forløb om 
alt fra miljøforurening, klimaforandringer og biodiversi-
tet til bæredygtighed og manglen på grundlæggende 
naturressourcer, fx ved at opstarte en melormefarm.

Udover Myretuen og Nordrefælled vil du komme til at 
samarbejde med andre virksomheder og institutioner, 
som bruger og formidler viden om natur, klima og miljø. 
Det kan eksempelvis være genbrugsstationen, et vand-
værk, et renovationsfirma eller et af de andre hold på 
FGU Østjylland.

Fag i profilen
Naturfag 
Dansk eller DSA 
Matematik 
Identitet og medborgerskab 
Et valgfag

Det bliver du god til

Du styrker dine kompetencer inden for de almene fag 
opbygger forståelse for, hvordan verden omkring dig 
hænger sammen, og hvordan man systematisk og på 
en forsvarlig måde kan undersøge og bruge naturen. 

Du lærer at planlægge og udføre naturfaglige under-
søgelser, at indsamle data, at se din viden om naturen 
som en del af forskellige problemstillinger i samfundet 
og at formidle din viden til andre igennem skrift og 
tale. 

Temaet klima og bæredygtighed er bredt og aktuelt 
for rigtigt mange virksomheder og uddannelser. 
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