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FRITIDSCENTERET SØDALEN 

Projekter 

1. I ugerne 2— 9 opstart af interaktive 

dagbøger i book creator. 

 

 

 

 

 

2. Optagelse af video og billeder til 

fremstilling af film og musik videoer i 

iMovie og video star. 

3. I uge 28 er vi på koloni og vil hver 

aften lægge en video dagbog ud på 

hjemmesiden, optaget og redigeret på 

ipad. 

4. i ugerne 44 –49 bruger vi Youtube  

i forbindelse 

med dans,  

leg og  

bevægelse.  

IT og Science i Klub Egedal 

I Egedal kommune er året 2013 IT og Sci-

ence år, dette betyder at disse to områder 

er fokus områder i 2013. 

Fokus område på Sødalen er derfor også IT 

og Science, og vi har derfor sat gang i en 

del projekter i 2013.  

Du kan læse om de forskellige projekter i 

denne folder, og har du spørgsmål så tøv 

ikke med at kontakte Sødalen.  



FR IT IDSC ENTERET  S ØDA LEN  

Science på Sødalen kan være mange ting, vi vil 

prøve at benytte os af det fantastiske område som 

er omkring Sødalen med jord, Luft, ild og Vand. 

Projekter 

 

1. I ugerne 5—7 fremstiller vi Is lamper i området 

omkring stalden 

2. I ugerne 17—25 og 35—41 vil der hver torsdag 

være forskellige Science forsøg i vores nye 

”fysik” lokale. 

3. i uge 20 har vi ”Brug din smagssans”  Her vil 

det være muligt at udforske det 

søde, sure, bitter, stærke osv. 

4. I ugerne 15—24 bygger vi en 

Blide. Her er der mulighed for at se 

hvordan man i middelalderen  

bygget denne ”krigsmaskine” 

5. i uge 39 vil der være Science aktiviteter/forsøg 

i alle områder på Sødalen. 
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Science  

   Medielæringsstrategien                           IT 

 Sødalen vil gøre børn og  

medarbejder nysgerrige på Science, 

innovation og IT 

 Vi vil have IT og Science projekter i 

et attraktive læringsmiljø. 

 Vi vil forsøge at gøre IT og Science 

mere mobil i form at Ipad og forsøg i 

naturen. 

 Hele medielæringsstrategien kan 

læses på soedalen.dk 

Dokumentation 

Planlægning og research vil forgå på 

Ipads. Dokumentations fasen vil  

primært være i form af ibooks, og så vil 

vi med kameraet i ipaden filme  

projektet og bagefter redigere i iMovie. 

Alle færdige film vil kunne ses på vores  

hjemmeside soedalen.dk under IT og 

Science. 

 

Sødalen går foran når det gælder IT i  

klubberne i Smørum, vi har børnecomputer, 

Wii, Playstation 3 og Ipads. 

På Sødalen har man muligheden for at  

udforske internettet samt skabe venskaber 

ved bruge at vores IT. Der er flere gang om 

året konkurrencer i div. Spil på computer, 

Wii eller playstation . 


