
Nørrebjergskolen er en kommunal specialskole i Odense. Eleverne har vidtgående indlæringsvanskeligheder.  

Meget at vores undervisning tager udgangspunkt i sanserne og det sanselige. Vi har et stort udeareal, som 

bruges til leg, undervisning og andre udeaktiviteter. Vi har for flere år siden haft et emne om stære, og fik i den 

forbindelse lavet en stærekoloni på området. 

 

I dette skoleår besluttede vi i natur og teknologiudvalget at arbejde med insekthoteller.  

I klasserne er der blevet arbejdet på vidt forskellige niveauer. Nogle har arbejdet med insekt-genkendelse - 

andre har sunget sange med sanselige indslag om mariehønen evigglad. Alle der har deltaget har arbejdet 

med at lave insekthoteller. Netop arbejdet med insekthoteller har alle haft udbytte af. Dem der ikke kan hamre 

og save - har sanset alle de forskellige materialer der er blevet brugt, som indhold til hotellerne.  

 

Vi synes selvfølgelig at vi skal vinde konkurrencen grundet den energi der har summet på skolen i de sidste 

måneder - og specielt op til tirsdag d. 29.5. hvor vi havde fernisering af hotellerne. Her blev hotellerne 

præsenteret af eleverne, der blev sunget “Mariehønen evigglad” og “ Sur sur sur lille bi omkring”. Efterfølgende 

blev hotellerne hængt op rundt omkring på skolen. Enkelte fik også insekthoteller med hjem til haven. 

 

7 klasser har deltaget i forløbet. Der er ca. 9 elever i hver klasse. 

 

Det har været et spændende forløb - hvor der er blevet arbejdet aktivt på Nørrebjergskolen, for at fremme 

insekternes trængte vilkår. 

 

Nørrebjergskolen - nørrebjergvej 7 - 5220 Odense SØ. Kontaktperson: Peter Skyum Gydesen  

 

 

 

Med udgangspunkt i nedenstående gik vi i gang: 

 

 

Insekthoteller på Nørrebjergskole. (Oplæg til lærerne) 

  

Vi har et fantastisk uderum omkring vores skole med masser af træer og højt græs, som alle er gode 

betingelser for at insekter trives. Insekter er vigtige i naturen. De bestøver blomster - er føde for fugle og 

pindsvin og er med til at forøge biodiversiteten i naturen. 

  

Mange børn er optagede af insekter. De synes det er sjovt, at kigge under gamle træstubbe og sten for at se, 

hvad der skjuler sig der. Eller de følger en sommerfugl gennem haven 

  

Bier er pressede i den danske natur. De dør pga. sprøjtegifte. På 50 år er næsten halvdelen af de danske 

sommerfuglearter uddøde. 

  

Med afsæt i ovenstående håber n/t-udvalget, at i vil være med til at gøre skolen til et godt sted for insekter, ved 

at give dem mange nye skjule- og levesteder. Derfor skal der bygges en masse insekthoteller. 

  

Som regel er et insekthotel udformet som et hulrum, der fyldes med forskellige materialer, som insekterne kan 

bo i. Rigtig mange forskellige ting kan bruges til at fylde i, og netop det giver mulighed for at skabe et smukt, 

sjovt og spændende indslag på det grønne område. Ikke blot til glæde for insekterne, men også for elever og 

voksne, som kigger på. Nogle af materialerne skaber hulrum og giver gemmesteder, andre fortæres, og så er 



der dem, som kan bruges til at lægge æg i, eller som larver kan forpuppe sig i. Hotellet kan være stort og flot 

at se på, med en mængde forskellige rum, eller det kan være mere ydmygt. Et rør med halm eller en kasse 

med grene kan også udgøre et insekthotel. 

  

Målet er at give eleverne viden om insekter, så de kan kende insekter fra andre arter og dyregrupper som fx 

edderkopper, bænkebidere, skolopendere og snegle. Nogle vil kunne artsbestemme en række almindelige 

insekter og få indsigt i insekternes livsbetingelser og ikke mindst deres levesteder. Endelig kan eleverne 

gennem forløbet opnå en forståelse for begrebet biodiversitet og mangfoldighedens betydning for naturens 

kredsløb og udvikling. Igennem arbejdet med hottelerne vil alle eleverne sanse de forskellige materialer der 

benyttes ved udførelsen af arbejdet. 

  

Her et par sider til inspiration: 

  

http://www.science.ku.dk/vildcampus/doc/Insekthoteller.pdf 

  

http://www.friluftsraadet.dk/media/542971/insekthotel_net.pdf 

  

https://naturguide.dk/byg-dit-eget-insekthotel/ 

  

Har i ønsker til indkøb bedes i kontakte Peter. 

  

Plan: 

September 2017: Klassens elever får en beskrivelse af forløbet med hjem til deres forældre, hvor i de 

opfordres til at sende materialer til projektet med i skole. 

September-december 2017: Indsamling af materialer – fra hjemmet, og fra ture ud i naturen. Materialerne 

opbevaret i klassen. En god ide at tage billeder at de materialer i har fundet og ligge dem på googledrev  

Januar-april 2018: Der bygges insekthoteller. Udveksles løbende ideer klasserne imellem. Billeder på 

googledrev – samt møder klasserne imellem, hvor de fortæller hvad de har lavet. 

 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Alle deltagende elever fik følgende brev med hjem: 
 
 

     

 

Kære forældre i ____________________ 

 

Vi har et fantastisk uderum omkring Nørrebjergskolen - med masser af træer og højt græs, som alle er gode 

betingelser for at insekter trives. Insekter er vigtige i naturen. De bestøver blomster - er føde for fugle og 

pindsvin og er med til at forøge biodiversiteten i naturen.  

http://www.science.ku.dk/vildcampus/doc/Insekthoteller.pdf
http://www.friluftsraadet.dk/media/542971/insekthotel_net.pdf
https://naturguide.dk/byg-dit-eget-insekthotel/


 

I vores klasse - vil vi sammen med andre klasser på Nørrebjergskolen – gøre skolens udearealer til et endnu 

bedre sted at bo for insekter. I indeværende skoleår skal vores klasse lave insekthoteller.  

 

Som regel er et insekthotel udformet som et hulrum, der fyldes med forskellige materialer, som insekterne kan 

bo i. Derfor vil vi bede om jeres hjælp: 

 

● Hvis i har materialer hjemme, som kan bruges til at bygge insekthoteller af – så må i meget gerne 

sende det med i skole. Det kan fx være: 

 

• Bambuspinde 

• Bølgepap  

• Halm og hø  

• Isoleringsmateriale  

• Hår fra når du har striglet hunden  

• Gamle klude  

• Grankogler  

• Mos  

• Paprør  

• Mursten med huller  

• Tovværk  

• Uld  

• Urtepotter med fyld eller skår af urte- 

potter  

• Æggebakker 

 

Andre ideer er også velkomne! 

Skriv venligst på intra, når i sender noget med – så vi ved hvor vi kan finde materialerne. 

Vi håber i vil hjælpe os – og vi glæder os til at vise skolens nye boliger frem for jeg, når de står færdige i 

foråret! 

Mvh_______________________________ 

 
 
 
 
 
Billeder fra forløbet på næste side: 
 



 

 

 


