
Søg støtte til 
makerspaces –

Vil I ruste jeres elever til 
fremtidens samfund ved at 
inddrage digitale designpro-
cesser og teknologiforståelse 
i undervisningen? Så søg 
støtte til at uddanne lærere 
og etablere makerspaces i 
jeres kommune.

kreative digitale værksteder 
i undervisningen



VILLUM FONDEN ønsker at understøtte børn  
og unges dannelse til en digital verden 

Alle elever skal være klædt på til at handle konstruk-
tivt og ansvarligt i en digitaliseret verden. Det kræver, 
at de kan bruge, skabe, forstå og forholde sig kritisk 
og nysgerrigt til digitale teknologier. 

VILLUM FONDEN vil gerne bidrage til, at flere elever 
kan blive undervist i designprocesser og teknologi- 
forståelse. Og være med til at sikre at skolerne har 
den nødvendige infrastruktur samt adgang til det 
udstyr, der skal til for, at alle elever kan arbejde med 
materialekendskab, teknologi og digitale processer i 
alle fag. Uanset om der står billedkunst eller historie, 
fysik eller biologi på skemaet.

Derfor inviterer vi landets kommuner til at søge  
støtte til etablering af læringslabora-
torier – makerspaces – for innova- 
tion, kreativitet og teknologi.

Hvad er et makerspace?

Et makerspace er et konkret, fysisk værksted, som er 
indrettet, så eleverne kan arbejde med innovation, 
kreativitet og produktion. Der er både adgang til nye 
digitale teknologier, fx lasercuttere og 3D-printere, 
samt værktøjer og materialer til at arbejde med mere 
analoge håndværk. Eleverne designer og konstruerer 
med laptop, VR-briller og lydstudie, med loddekolber, 
symaskine og søjleboremaskine. Et makerspace er 
med andre ord et sted, hvor man gerne må rode,  
udvikle og eksperimentere.



Invitér andre med

Makerspaces er først og fremmest for kommunens 
skoler. Men vi ser meget gerne, at også andre i  
kommunen får glæde af makerspaces. Det kunne 
være ungdomsskoler, ungdomsuddannelser og  
fritidsorganisationer – eller familier og borgere, der 
mødes i det lokale makerspace om kreative og  
eksperimenterende fritidsaktiviteter.

Vælg den model, der passer til jeres kommune

Kommuner kan have forskellige modeller for, hvordan 
makerspaces bedst integreres i undervisningen. 
Nogle har lokale makerspaces på (udvalgte) skoler, 
andre et centralt makerspace, som alle skoler har 
adgang til. Atter andre har en kombination af centrale 
og lokale makerspaces. I kan vælge den model, der 
passer til jeres kommune.

Uanset modellen er det afgørende, at makerspaces 
bliver en del af jeres skolers undervisning og daglig-
dag. Vi lægger derfor vægt på at støtte kompetence-
udvikling af undervisere, vejledere og ledere, så de 
kan udvikle undervisningsforløb, hvor eleverne lærer 
at forholde sig til den teknologiske udvikling og de 
digitale teknologier, de møder i hverdagen.

Hvad kan der søges støtte til?

I kan søge midler til bl.a. digitalt udstyr, bemanding, 
lønmidler til vejledere, frikøb af lærere, der deltager 
i kompetenceudvikling, samt udvikling af undervis-
ningsmaterialer.

Det maksimale beløb er 7 mio. kr. i op til 5 år. 
Det forventes, at der er en betydelig egenfinansiering.



Vil du vide mere?
Læs mere om makerspaces, og find vejledning  
til ansøgning og budget på vores hjemmeside,  
www.veluxfoundations.dk/makerspaces- 
som-laeringslaboratorier.

Vigtige datoer:
• 2. juni 2020 kl. 13 er sidste frist for ansøgninger
• Juni – november, 2020: Ansøgninger behandles
•  Primo 2021: Workshop for de kommuner, der har 

fået en bevilling.

Har I spørgsmål til makerspaces eller Børn,  
unge og science, så kontakt os gerne.

Ole Laursen
Fondsrådgiver, VILLUM FONDEN
Telefon: +45 92 43 76 48
Email: oll@veluxfoundations.dk

Agi Csonka
Programchef, VILLUM FONDEN
Telefon: +45 20 14 05 45
Email: aec@veluxfoundations.dk


