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”Hello Materials” på Dansk Design Center, København.  

2. april – 21. sept. 2012 

Udstillingen ”Hello Materials” viste 

smarte, intelligente og 

bæredygtige materialer til 

inspiration for designere, arkitekter, 

produktudviklere, ingeniører og 

alle andre med interesse for 

udvikling. 
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Samarbejdet med DDC 

Fra SDE 

Vejle Tekniske Gymnasium: 

Udviklingsleder  

Henrik Juhl Kristensen 

Odense Tekniske Gymnasium: 

Udviklingsleder 

Lars Frimann Nielsen 

 

Fra DDC 

CEO Nille Juul-Sørensen 

Udstillingssupervisorer 

Designere (work shops) 
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Hello Materials- on tour 

 

 

Vejle Tekniske Gymnasium 

7. nov. – 16. nov. 2012 

 

Odense Tekniske Gymnasium 

29. nov. – 5. dec. 2012 
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Hello Materials- on tour 

 

 

Budget 

UVM bevilling  kr. 150.000,-  

(finansiering af projektets netværksdel, markedsføringsindsats samt 

delvis transport) 

 

Egenfinansiering VTG og OTG sammenlagt kr. 233.808,-   

(finansiering af blandt andet de nødvendige mandetimer ift initiativets 

koordination og implementering, derudover en del af udstillingens 

transport til, fra og mellem de to gymnasier. 
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”Hello Materials – on tour” 

- og de tre autenticitetsprincipper 
 

Udstillingen ikke resultatet af uv-forløb på gymnasiet med 

elevskabte produkter, men kombinationen af  

 

- oplevelse 

- alternativ anskueliggørelse 

- faglig relevans 

- workshops 

 

udgjorde en pakke, hvor de tre autenticitetsprincipper 

kom på banen: 
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Samfundsmæsig autenticitet 

recycling 

alternativt genbrug 

miljøvenlige materialer 

 

Personlig og faglig autenticitet 

Eleverne kunne via udstillingen se relevansen i forhold til 

deres materialeforbrug i hverdagen og de projekter, 

temaer og uv-forløb, som de i det daglige arbejder med 

på gymnasiet inden for design, innovation, teknologi, 

teknik og naturvidenskab 

 

Desuden faglig inspiration til deres SRP-opgave; nogle 

tog faktisk udgangspunkt i enkelte eller flere produkter fra 

udstillingen og brugte dem i opgaver inden for teknologi 

og design.   
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”Hello Materials – on tour” initiator for (mere) 

anvendelsesorientering og samarbejde med eksterne 

partnere: 

 

Advisory board 

Inspiration til innovative projekter i teknologi og design 

Nye tema-forløb (biomimetik) 

Udstillingsteknik 

Fokus på anvendelsesorientering også i de humanistiske 

fag (virtuelle firmaer) 

Nyt FoU-projekt (designfokuserede brobygningsforløb for 

folkeskolernes 8., 9. og 10. klasser) 
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Specielt på VTG: 

Forsat fokus på anvendelsesorientering og materialer i 

undervisningen. I forlængelse heraf har gruppe af VTG-

elever vundet en andenplads i Dansk Entrepreneurship 

Award 2013.  

 

Samarbejde med Danfoss Electric Heating Systems: 2. 

og 3. g-elever i faget teknologi.  

 

Samarbejde med forsknings- og udviklingscentret 

DAMRC (Herning): Infoscience-elever laver app samt 

erhvervsdag.  
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