MOBILT MAKERSPACE
til Odenses kreative skoler

HVAD ER MOBILT MAKERSPACE?
Det Mobile Makerspace er en udstyrs- og vidensbank, der indeholder
alle de tekniske maskiner og værktøjer, som de stationære makerspaces samt en god del mere. Se oversigt her i hæftet.
Det Mobile Makerspace transporteres ud til skoler nedpakket i
transportkasser, hvor det stilles op og er til rådighed for skolernes
emneuger, tværgående eller enkelt stående projekter.
Hjælp til det der er svært
Skolerne kan inden projektstart få support til udfoldelse af ideer og
metoder, til anvendelse af Det Mobile Makerspaces ressourcer.
Hvem står bag?
Mobilt Makerspace er bevilliget af Villumfonden og er en del af aktiviteterne under Børn i Robotbyen. Det Mobile Makerspace bygger på
Ungdomshusets og Computer Clubhouses erfaringer fra arbejdet med
medier, teknologi og science siden 2006.
Det meste er gratis
Ungdomshuset leverer det nødvendige udstyr og materialer der stilles
til rådighed, foruden rådgivning og introduktion til anvendelse af udstyret. Det Mobile Makerspace har almindeligvis ikke ressourcer til at også
at gennemføre skolens projekt uden udgift for skolen.
Hvad kan man lave med Mobilt Makerspace?
Med det Mobile Makerspace kan elever og lærer udvikle og producere
prototyper, redskaber, kunstværker, undervisningsmaterialer, PR
materialer og en masse andre ting, der endnu ikke er opfundet eller
udviklet på den måde, som I finder på med jeres unikke projekter. Kan
det tænkes kan det laves!
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Makerspace i skolen, hvordan?
Hvis du som lærer eller pædagog har svært ved at se, hvordan det kan se ud når
man arbejder med makerspace-teknologier, så find inspiration her. På linket finder du forskellige forløb, som kollegaer fra andre skoler i Odense har udviklet og
arbejdet med. Husk at det mobile makerspace både kan bookes til skole og SFO.
https://sites.google.com/appsodense.dk/makerspaces-odense/pr%C3%B8vehandlingerinspiration

UDSTYR I DET MOBILE MAKERSPACE
3D doodle
3D scanner
3D printere
Computere
Drawdio
Dremel
Fable robotter
Foliecutter
Håndværktøj
Ipads
Lasercuttere

Lego Spike
Mega printer
Stereolup
Stopmotion webcams
Sphero kuglerobotter
Tromme/sample
maskine
Varmepressere
Videoprojektor til
videomapping
Værkstedsmaterialer

Wacomboard
Elektroniske komponenter:
Diodelys
Elektro magnetisme
Højtalere
Ledbar maling
Littlebits
Makey-Makey
Wearables
Med mere ….
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PROJEKT - AKTIVITETSEKSEMPLER
Musikinstrumenter kan I lave med hjælp af
MakeyMakey, Drawdio, sampler, laser cutter m.m.
Med hjælp af ”mini” computer og med kabler, ledende
maling eller ledende grafit kan der laves elektriske
kredsløb, som afbrydes eller etableres, derved kan
der aktiveres elektroniske lyde og toner. Resultatet
kan blive med differentierede musiske instrumenter eller lydmaskiner. Hele set-uppet kan gøre
brug af lasercutter til at formgive instrumenterne og tastaturer.

Stop motion film med modellervoks-, Lego,
ståltrådsfigurer og storyboard m.m.
Et scenarie bygges op i en papkasse, der er
diffust belyst med en lille lampe oven på kassen.
Kassen dekoreres indvendig med tegnede,
printede eller skårne baggrunde. Et webkamera
monteres foran kassen der fyldes med figurer
af f.eks. Lego, som flyttes med langsomme
bevægelser. Efter hver flytning gang tages der to
enkelt billede, der lægge ind computeren. Når de
enkelte billeder afspilles i et højere tempo opstår
den animerede filmeffekt.
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Brætspil
Med design på computer, lasercuttede plader, 3D printede brikker, printede kort
der kan produceres forskellige former for brætspil med plader af fibertræplade,
akrylplader eller mixede materialer. Spilpladen kan også være printcuttede
klistermærker. Brikker kan skabes med 3D printer og der kan laves printede
laminerede spilkort, regelsæt. Der kan laves kopier af kendte spil eller eget
spildesign.

Diodeskilte
Med akrylplade, lasercutter, Dremel, dioder
m.m.
Akryl skæres ud i f.eks. A5-størrelser til skilte,
hvor motivet kan dannes i frihånd med en
graverings Dremel eller med udskåret påsat
printfolie. Akrylpladen placeres i en lasercuttet
træfod med en langsgående rille, hvor der i
bunden monteres dioder, der ledningsforbindes
med hinanden og får strøm fra et lille batteri. I
mørke omgivelser oplyser det farvede diodelys
kanten, så hele akrylpladen bliver lysende.
Tekstildesign
Med computer design, print, foliecutter og printcuttet, varmepresse, wearables m.m. produceres flotte T-shirts eller anden udsmykning af tekstil som
f.eks. en bærepose. Det første design kan laves i frihånd eller på computer,
derefter overføres til folie eller printcut og så fikseres med varmepresse
på tekstilet. I tekstilet kan der med ledende tråd fastgøres wearables, små
bærbare teknologier, det kan være sensorer der reagere på bevægelse eller
varme og give respons ved at dioder lyser.
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IDEKATALOG TIL AKTIVITETER

Ting der kan laves med Mobilt Makerspace.
Puslespil på lasercutter

3D print

Sphero

Bamseværkstedet
Fable robot

Vakumpresset plastik
Doodle 3d

Solbriller
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Klistermærker
Lysskilte

Spilprogrammering

Photoshop

Vandingssystem

Tegnerobot

Augmented Reality, Badges, Bogudgivelse, Diodelys, Elastikpistol,
Eventmager, Papfavellaer, Genbrug, LegoSpike, Littlebits, Lydeffekter, Lydstudie og sampling, Magnetisme, Makey-Makey, ledbar maling
og sytråd, Musikinstrumenter, Print, Sandblæsning af glas, Scratch,
PiskelApp, Teknologiforståelse, Videomapping, konstruktion af VR spil.
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KONTAKTER OG DE FØRSTE TRIN
Henvend jer til:
Ungdomshuset, Karsten Damgaard
Telefon 29107124
Mail kada@odense.dk
•
•
•
•
•

Afklaring af projekt, deltagerantal og datoer
Besøg på skolen, besigtigelse af rammer
Fastlæggelse af projektudformning
Reservation af udstyr og aftaler med medarbejder
Så slæbes udstyr ind….

”BRUG FOR MAKERSPACES”
”Vi har på få år opbygget en af verdens stærkeste robotbrancher her i Odense. Det er en position,
der giver unikke muligheder – både for vores børn og for os som by. Med den position følger også et
stort ansvar for at sikre, at vores børn både dannes og uddannes til at begå sig i den teknologiske by,
de vokser op i. Her har vi brug for makerspaces – læringsmiljøer - som kan forstærke lærernes og
elevernes nysgerrighed på robotter og teknologi. Vi skal skabe inspirerende
rammer, hvor vores børn med leg og kreativitet kan udvikle de bedste
forudsætninger for at kunne begå sig på fremtidens arbejdsmarked.
En bevilling fra Villumfonden vil være et vigtigt skridt mod, at alle Odenses
børn får del i teknologiens mange muligheder.”
- Peter Rahbæk Juel, borgmester i Odense Kommune

