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HANDS ON WORKSHOP

HippoMini hjælper dig med at komme godt i gang 

med brugen af digitale læringsmaterialer!

Har du lyst til en workshop i din daginstitution, skole eller kommune, er 

du meget velkommen til at ringe til os på 33163317 eller skrive til  

hello@hippomini.dk 



KOM TÆT PÅ NATUREN I  
DAGTILBUD

PRAKTISK INFORMATION

MÅLGRUPPE: Pædagoger
FORUDSÆTNINGER: Ingen
VARIGHED: 2 timer
MAX DELTAGERE: 8

PRIS: kr. 3.600,- ekskl. moms
NB: Medbring egen iPad

MÅLSÆTNING: Du bliver fortrolig med 
at arbejde med digitale mikroskoper og 
hvordan de kan anvendes i det pæda-
gogiske arbejde med børnene.

På denne workshop lærer du:
•  at undersøge både inde og ude med din tablet eller mobil 

og digitale mikroskoper
• at undersøge skjulte steder med et SnakeScope
• at tage billeder og video undervejs i aktiviteten og anvende 
  dem i andre sammenhænge
• at præsentere billeder fra mikroskop med en tilkoblet projektor

Du får konkrete aktivitetsforslag med hjem, og det vil være nemt for dig at 
udvikle egne aktiviteter med børnene efterfølgende.
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PRODUKTER: 
• SnakeScope
• Easi-Scope med USB kabel
• Easi-Scope WiFi
• Celestron Mikroskop



KOM TÆT PÅ NATUREN I SKOLENPRAKTISK INFORMATION

MÅLGRUPPE: Lærere 
FORUDSÆTNINGER: Ingen
VARIGHED: 3 timer
MAX DELTAGERE: 8

PRIS: kr. 4.800,- ekskl. moms
NB: Medbring egen iPad

MÅLSÆTNING: Du bliver fortrolig med 
at arbejde med digitale mikroskoper og 
mobile dataloggere i undervisningen.

På denne workshop lærer du:
•  at undersøge både inde og ude med din tablet eller mobil og 

digitale mikroskoper
• at undersøge skjulte steder med et SnakeScope
•  at tage billeder og video undervejs i aktiviteten og anvende dem 

i andre sammenhænge
•  at indsamle og præsentere data fra naturen med 

dataloggere og iPad

Du får konkrete aktivitetsforslag med hjem, og det vil være nemt for dig at 
udvikle egne aktiviteter til eleverne efterfølgende.
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PRODUKTER: 
• SnakeScope
• Easi-Scope WiFi
• Celestron Mikroskop
• Labdisc Dataloggere



LEG MED ROBOTTER I 
DAGTILBUD

PRAKTISK INFORMATION

MÅLGRUPPE: Pædagoger
FORUDSÆTNINGER: Ingen
VARIGHED: 2 timer
MAX DELTAGERE: 8

PRIS: kr. 3.600,- ekskl. moms
NB: Medbring egen iPad

MÅLSÆTNING: Du bliver fortrolig
med simple robotter og får inspiration 
til at inddrage robotter i det pædago-
giske arbejde med børnene.

På denne workshop lærer du:
• at udvikle aktiviteter til leg, læring og kreativitet i samspil med robotter
• at programmere robotter via iPad
• at skabe nye former for leg og bevægelse 
• at bruge robotteknologien som en social aktivitet

Denne workshop er til dig, som vi arbejde med robotteknologier til læring 
og stimulans,  kreativitet og nytænkning. Du får konkrete aktivitetsforslag 
med hjem - lige til at introducere for børn og kollegaer.

PRODUKTER: 
• Bee-Bot
• Blue-Bot
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PRAKTISK INFORMATION

MÅLGRUPPE: Lærere,
IT-vejledere, bibliotekarer
FORUDSÆTNINGER: Ingen
VARIGHED: 3 timer
MAX DELTAGERE: 8

PRIS: kr. 4.800,- ekskl. moms
NB: Medbring egen iPad

MÅLSÆTNING: Du får inspiration til
hvordan du implementerer robotter i 
undervisningen i forhold til de Foren-
klede Fællesmål.
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PRODUKTER: 
• Sphero 2.0
• Dash&Dot
• Ozobot BIT 2.0
• Blue-Bot

PROGRAMMERING MED
ROBOTTER I SKOLEN

På denne workshop lærer du:
• at arbejde og eksperimentere med robotter
• at inddrage robotter og programmering i fagene
•  at udvikle sjove og unikke undervisningsmaterialer til understøttende 

og digital læring. 

Denne workshop er til dig, som vil bruge robotter og programmering i 
undervisningen. Du får konkrete aktivitetsforslag med hjem - lige til at intro-
ducere for både elever og kollegaer.



RAPID PROTOTYPING MED
littleBits

PRAKTISK INFORMATION

MÅLGRUPPE: Lærere,
IT-vejledere og bibliotekarer
FORUDSÆTNINGER: Ingen
VARIGHED: 3 timer
MAX DELTAGERE: 8

PRIS: kr. 4.800,- ekskl. moms

MÅLSÆTNING: Du får hands-on 
erfaring med littleBits og kan hjælpe 
eleverne med at bygge prototyper i 
klassen eller makerspacet.

På denne workshop lærer du: 
• at arbejde med designtænkning, digital produktion og innovation i skolen
• hvordan littleBits er opbygget
• at bruge littleBits som en del af den kreative og innovative proces
• at bruge lillteBits til at bygge prototyper
• at koble littleBits til internettet via IFTTT
• hvordan du bruger littleBits til praktisk matematik og statistik 
• hvordan du laver installationer der interagerer med sociale medier

Du får konkrete aktivitetsforslag med hjem.

PRODUKTER: 
• littleBits
• Makey Makey 
• Arduino
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PRAKTISK INFORMATION

MÅLGRUPPE: Lærere og  
pædagoger
FORUDSÆTNINGER: Ingen
VARIGHED: 3 timer
MAX DELTAGERE: 8

PRIS: kr. 4.800,- ekskl. moms
NB: Medbring egen iPad

MÅLSÆTNING: Du bliver fortrolig
med at optage, redigere og uploade 
animationer fra en og samme enhed.
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LÆR MED ANIMATION OG
STOP-MOTION
På denne workshop lærer du:
• at arbejde med Animation og Stop-Motion på iPad
• hurtigt og effektivt at få eleverne til at arbejde kreativt med små 
  fortællinger
• storyboarding og inspiration til forskellige stop-motion optagelser
• tips og tricks og forskellige stop-motion app’s at kende
• om forskelligt udstyr der gør stop-motion let og intuitivt at komme i gang med

Med udgangspunkt i genbrugsmaterialer, tegninger, LEGO klodser og meget andet, 
laver vi små stop-motion film. Du får konkrete aktivitetsforslag med hjem.

PRODUKTER: 
• Makayama Kit med Gorillapod
• iPad stativer til optagelse med iPad 
• GreenScreen 



SÆT STRØM TIL BARNETS 
SPROGLIGE UDVIKLING

PRAKTISK INFORMATION

MÅLGRUPPE: Pædagoger,
pædagogmedhjælpere og
daginstitutionsledere
FORUDSÆTNINGER: Ingen
VARIGHED: 3 timer
MAX DELTAGERE: 8

PRIS: kr. 4.800,- ekskl. moms

MÅLSÆTNING: Du får inspiration 
og konkrete eksempler på aktiviteter, 
der understøtter barnets sproglige 
udvikling, og lærer hvordan 
alle produkterne virker.

På denne workshop lærer du: 
•  at arbejde med digitale produkter, der understøtter den sproglige 

udvikling af barnet
•  konkrete forslag til aktiviteter, der gennem leg med lyd og billeder 

understøtter barnets personlige og sproglige udvikling
•  om sprogaktiviteter, som du hurtigt kan integrere i jeres pædagogiske 

arbejde med børnene.
 
Du får konkrete aktivitetsforslag med hjem.
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PRODUKTER: 
• Optageklemmer
• Interaktiv Tavle
• Story Sequencer
• Sound Around



IZAK9 - GØR MATEMATIKKEN 
SJOV OG LEVENDE 

PRAKTISK INFORMATION

MÅLGRUPPE: Matematiklærere
på mellemtrinet
FORUDSÆTNINGER: Ingen
VARIGHED: 2 timer
MAX DELTAGERE: 9-12

PRIS: kr. 3.600,- ekskl. moms

MÅLSÆTNING: Du bliver i stand til at 
gennemføre matematikundervisning 
ved brug af de mange øvelser, der følg-
er med IZAK9 terningen.

På denne workshop lærer du:
• hvordan IZAK9 får matematikken ud af bogen
• at bruge et nyt læringskoncept til matematik
• at bruge den interaktive online guide til matematik spil

Du får konkrete aktivitetsforslag med hjem

Med IZAK9 kan du stille udfordrende matematikopgaver til elever på 
mellemtrinnet. Den sætter elevernes evner i gruppearbejde på prøve, og 
talforståelse, brøker og procentregning bliver leget ind.
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PRODUKTER: 
• IZAK9 matematikterning



DIGITALE LÆREMIDLER TIL
MUSIKUNDERVISNINGEN

PRAKTISK INFORMATION

MÅLGRUPPE: Musikundervis-
ere i Grundskolen og Musiksko-
len
FORUDSÆTNINGER: Ingen
VARIGHED: 3 timer
MAX DELTAGERE: 10

PRIS: kr. 6.800,- ekskl. moms
NB: Medbring egen iPad

MÅLSÆTNING: Du får inspiration til, 
hvordan du kan anvende teknologien 
til at kvalificere din musikundervisning 
med GarageBand.

På denne workshop lærer du: 
• at arbejde med grundlæggende funktioner i GarageBand
• at bruge forskellige digitale produkter i kombination med  
  iPad’en
• at bruge iPad, tilbehør og Apps som værktøj til at tænke  
   musikundervisningen anderledes

På denne workshop arbejdes der med, hvordan teknologi kan 
understøtte og kvalificere didaktik og læring i musikundervisningen. Der 
sættes fokus på, hvordan elevernes aktivitet er centrum for arbejdet 
med musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse.
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PRODUKTER: 
•  iRig, iRig keys, iRig midi, iRig mic, iRig HD 

iRig Pre
•  Apogee Jam, Apogee Duet, Alesis I/O 

Dockingstation, iLoud



BYG OG LÆR MED 
FISCHERTECHNIK

PRAKTISK INFORMATION

MÅLGRUPPE: Natur- og  
teknologilærere på mellemtrin-
net og udskolingen
FORUDSÆTNINGER: Ingen
VARIGHED: 3 timer
MAX DELTAGERE: 8

PRIS: kr. 4.800,- ekskl. moms

MÅLSÆTNING: Du bliver i stand til at 
genneføre undervisning ved brug af 
de mange øvelser og vejledninger, der 
følger med fischertechnik sættene.

På denne workshop lærer du:
• at arbejde med STEM på mellemtrinnet og i udskolingen
• arbejdsmetoder og didaktik bag fischertechnik byggesættene
• hvordan du bruger forskellige tema-sæt fra fischertechnik i fagene

På denne workshop arbejdes der med fischertechnik som består af 
tematiske byggesæt, hvoraf der kan bygges mange modeller inden for 
for eksempel Grøn Energi, Mekanik, Robotteknologi.
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PRODUKTER: 
• fischertechnik 



Side 14

 

HippoMini tilbyder
Vi har samlet omfattende viden om eta-
blering af makerspaces i skolen og vi 
hjælper jer godt i gang med at realisere 
jeres idé. Fra rådgivning, projektering, 
etablering, implementering og support af 
den daglige drift.
 
Jeres makerspace kan starte med to 3D 
printere, eller det kan være etableringen 
af en helt ny digital læringszone med en 
bredere vifte af hardware, playware og 
fabrikationsteknologier.

 

Under alle omstændigheder skal det 
tænkes godt igennem. Vi hjælper jer med 
at vælge den rigtige løsning, så I kommer 
godt fra start!

Kontakt os for et besøg og demonstration 
i et allerede etableret makerspace et sted i 
jeres område: makerspace@hippomini.dk

PROJEKTERING

Rådgivning/salg

Sikkerhed/miljø

Økonomi/budget

Indretning/indhold

ETABLERING

Projektledelse

Installation

Test

Overdragelse

IMPLEMENTERING

Didaktik

Læringsforløb

Efteruddannelse

Vidensnetværk

SUPPORT

Opfølgning

Udvikling

Garanti

Service

Makerspace i skolen
 
Aldrig har vejen fra idé til realisering været kort-
ere. I en tid hvor der stilles store krav til at viden 
skal anvendes i praksis er et makerspace svaret!

En læringszone udstyret med teknologier til digi-
tal fabrikation som 3D printere og laserskærere, 
er vores ambitiøse bud på, hvordan man kan 
arbejde med tilegnelse af det 21. århundredes 
færdigheder.
Vi tror på, at en kritisk/undersøgende og ska-
bende tilgang til digitale teknologier er vejen til 
succesfuld integration af læringsteknologi i sko-
len. Hvis vores børn og unge skal blive smartere 
end en smartphone skal de lære, at bruge teknol-
ogien innovativt som en integreret del af konkret 
og kreativ problemløsning.  

HACK
INVENT
CREATE 
SHARE

EMPOWERING 
21ST CENTURY 
LEARNERS



INTRODUKTION TIL 3D PRINTPRAKTISK INFORMATION

MÅLGRUPPE: Lærere og
pædagoger, bibliotekarer
FORUDSÆTNINGER: Ingen
VARIGHED: 3 timer
MAX DELTAGERE: 8

PRIS: kr. 4.800,- ekskl. moms

MÅLSÆTNING: Du bliver fortrolig med 
3D print og processen fra idé til design-
tænkning og til færdigt 3D produkt. 
Du ved hvordan du vedligeholder
skolens 3D printer.

På denne workshop lærer du:
• 3D teknologien at kende
• om daglig vedligeholdelse af 3D printeren
• at skifte og foretage materialevalg på 3D printeren
• at scanne objekter i 3D med scanner til iPad
• at designe simple modeller i 3D software
• at foretage materialevalg (ABS, PLA med mere) 
 
På denne workshop får du den nødvendige viden, så du bliver fortrolig 
med 3D print. Vi gennemgår hele processen fra design til færdig print, 
og du bliver introduceret til designværktøjet TinkerCad. 
Du får eksempler på konkrete læringsforløb med hjem. 
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PRODUKTER: 
• Ultimaker 3D printer 
• iSense 3D scanner



INTRODUKTION TIL FOLIESKÆRERPRAKTISK INFORMATION

MÅLGRUPPE: Lærere i hånd-
værk og design, samt andre 
kreative fag
FORUDSÆTNINGER: Ingen
VARIGHED: 3 timer
MAX DELTAGERE: 8

PRIS: KR. 4.800,- ekskl. moms

MÅLSÆTNING: Du bliver fortrolig
med folieskæreren, og hvordan du 
kan anvende den i forskellige under-
visningssammenhænge.

På denne workshop lærer du:
• om opsætning og brug af Roland folieskærer
• hvordan du skaber POP displays, etiketter og strygematerialer
• at arbejde med opbygning af emner i lag
• hvordan du kan bruge webkamera til logodesign
• at arbejde med designprogrammet CutStudio

Der vil være praktiske opgaver, ligesom du får konkrete aktivitets-
forslag med hjem.
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PRODUKTER: 
• Roland folieskærer



INTRODUKTION TIL LASERSKÆRER PRAKTISK INFORMATION

MÅLGRUPPE: Lærere i hånd-
værk og design, samt andre 
kreative fag
FORUDSÆTNINGER: Ingen
VARIGHED: 3 timer
MAX DELTAGERE: 8

PRIS: kr. 4.800,- ekskl. moms

MÅLSÆTNING: Du bliver fortrolig
med laserskæreren, og hvordan du 
kan anvende den i forskellige under-
visningssammenhænge.

På denne workshop lærer du:
• om opsætning og brug af laserskærer til 2D og 3D 
• om dagligt vedligehold af lasercutter
• om materialevalg, miljø og sikkerhed omkring brug af lasercutter
• om opsætning og vedligehold af kulfilter
• om fremstilling af prototyper og færdige produkter
• om opsætning og vedligehold af kulfilter
• at arbejde med kreativitet og innovation i fagene eller makerspacet

Gennem praktiske opgaver bliver du fortrolig med betjeningen af 
jeres laserskærer. Vi gennemgår en praktisk opgave som deltagerne 
selv skærer på lasercutteren.

Side 17

FORUDSÆTNING 
Workhoppen foregår hos jer, på jeres 
egen Piranha laserskærer.



KOLLABORATION OG SOCIALE 
FÆRDIGHEDER MED EMPATHY TOY

PRAKTISK INFORMATION

MÅLGRUPPE: Lærere og
pædagoger
FORUDSÆTNINGER: Ingen
VARIGHED: 3 timer
MAX DELTAGERE: 8

PRIS: KR. 4.800,- ekskl. moms

MÅLSÆTNING: Du får inspiration til, 
hvordan The Empaty Toy kan bruges
til at styrke empatien og samarbejdet
mellem elev og lærer.

På denne workshop lærer du:
• at facilitere klassesamtaler om empati, kreativitet og kollaboration
• at facilitere gruppediskussioner i klassen om god kommunikation
•  at bruge The Empathy Toy som katalysator for kreativ dialog, kolla- 

borativ problemløsning, selvguidet læring og tværfaglig tænkning.

På workshoppen tager vi udgangspunkt i eksempler fra jeres egen 
hverdag. Vi spiller og debatterer forløbene, på samme måde som du 
vil gøre i klassen med dine elever.
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PRODUKTER: 
• The Empathy Toy



INTRODUKTION TIL SCRATCHPRAKTISK INFORMATION

MÅLGRUPPE: Lærere 
FORUDSÆTNINGER: Ingen
VARIGHED: 3 timer
MAX DELTAGERE: 8

PRIS: kr. 4.800,- ekskl. moms
NB: Medbring egen iPad/Laptop

MÅLSÆTNING: Du får grundlæggende 
forståelse af visuel blokprogramme- 
ring og inspiration til hvordan du kan 
udvikle egne læringsforløb med simpel 
programmering og digitalt design.

På denne workshop lærer du:
•  de mest grundlæggende principper og metoder i  

visuel blokprogrammering, som er den mest udbredte og intuitive 
programmeringstype for både børn og voksne

•  at bruge de forskellige værktøjer på freeware platformen Scratch, 
hvor du kan designe spil, animationer og interaktive fortællinger. 

 •  alt fra oprettelsen af en brugerprofil, til design, produktion og 
deling af dit første programmeringsprojekt

Med hænderne på tasterne og skærmen vil workshoppen gøre dig i 
stand til, at tage fat på it-kreativiteten sammen med dine elever og 
kollegaer. 
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Spring over, 
hvor gærdet er lavest...

Hos HippoMini bestemmer du selv farten...
Vi følger tæt udviklingen af markedet for digitale lærings-
materialer og informerer dig løbende, så du er ordentlig klædt på  
til en beslutning, når timingen er rigtig for dig.

HippoMini hjælper dig med at vælge de rigtige produkter...
Vi kan hjælpe dig med at udvælge de digitale produkter, 
der passer bedst til din hverdag, samt giver det bedste 
læringsmæssige udbytte.

HippoMini sparer på forberedelsestiden...
Vi udvikler hele tiden aktiviteter, så det er nemt at komme 
i gang med produkterne – det sparer forberedelsestid 
og giver dig mere tid til det enkelte barn.

HippoMini gør dig klar til det digitale spring...
Vi udarbejder udførlige instruktioner i brugen af vores produkter 
– både som print og film.

Hos HippoMini går begejstring og viden hånd i hånd...
Vi supplerer begejstring for produkterne med 
kompetenceudvikling, så der opnås en langvarig pædagogisk 
gevinst. Vi skræddersyr kursus- og workshopforløb for 
pædagoger og lærere. 

HippoMini deler gerne erfaringer med dig...
Tilmeld dig vores nyhedsbrev via www.hippomini.dk, så er 
du sikker på at høre mere om de nyeste digitale produkter 
og pædagogiske projekter.

Læs mere om digitale læringsmaterialer på: www.hippomini.dk

HippoMini      ·    Brønsholmvej 26    ·    2980 Kokkedal    ·    Telefon: 3316 3317    ·    hello@hippomini.dk    ·    CVR: 34877262 

HippoMini tager forbehold for evt. trykfejl og prisændringer. Alle priser er ekskl. moms.


