
Vandværket i Skole 
 Et udvidet samarbejde mellem skole og lokal vandværk 

 Lokal undervisning, der tager udgangspunkt i lokalt vand-

værk 

 Fællesfaglig undervisning i 3-9 klassetrin 

 Åben skole 

 Grønt Flag - Grøn Skole 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For vandværket er der mange fordele ved at samarbejde med skolen: 

 Eleverne fortæller familien om oplevelserne med vandvær-

ket. 

 Eleven som ambassadør omkring beskyttelse af vand i  

oplandet - er med til at sikre fortsat rent drikkevand. 

 Den direkte kontakt med lærerne og eleverne giver mulighed 

for nye medlemmer til vandværkets bestyrelse. 

 Medindflydelse på holdningsdannelsen hos elever omkring 

vand. 

 Større og dybere lokalt kendskab til vandværket hos bestyrel-

sen via digitale præsentationer og dermed bedre beslutninger. 
 

Kontakt DVN:  
Telefon 98 66 66 66 
E-mail: dvn@dvn.dk 

 
DVN udvikler projektet i samarbejde med Syddjurs Vandråd og Balle Vandværk 

 

 

 

 

 

Vandværket i Skole 
 

Vi åbner døren til en verden af viden om vand! 

 

Målet er viden! 

Vandværket i Skole vil knytte lokale forbindelser  

gennem en undervisning  

til glæde for både skolen og vandværket. 
 

Balle Vandværk inviterer derfor alle lærere og elever i Rosmus 

skole og vore øvrige forbrugere med i samarbejdet! 
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Livets kilde  
 

Uden vand, intet liv! Med ”Vandværket i Skole” sætter vi fokus 

på en vital ressource. Vandet er livets kilde, og af den vil vi øse 

viden. 

 

Når først man får begyndt, vil man opdage, at mulighederne er 

uendelig mange på tværs af fagene.  

 

Temaet ”vand” kan behandles på alle niveauer - det vokser i takt 

med interessen og fantasien.  

 

Eleverne får gennem samarbejdet med det lokale vandværk et 

væld af vedkommende opgaver om deres omgivende miljø. 
 

Rent drikkevand er noget, vi alle er afhængige af, og derfor er 

byens vandværk en af lokalsamfundets vigtigste institutioner. 

 

Til gavn for alle 
 

Skolen får adgang til et vidtfavnende temamateriale af sam-

fundsfaglig og naturfaglig relevans. Mens vandværket får lokal-

samfundets øjne op for den vitale vandforsyning - i dialog med 

de helt unge forbrugere og fremtidens beskyttere af vores vand.   
 

Vi lærer af hinanden  
 

Man kan tilegne sig viden ved at give viden fra sig. Grundtan-

ken bag projekt ”Vandværket i Skole” er at skabe oplysning 

gennem erfaringsudveksling.  
 

 

Skolen får adgang til et materiale, som inviterer til stadig flere 

spørgsmål og opgaver inden for en bred vifte af fag. Ved at ven-

de sig mod lokalsamfundet giver skolen ikke bare eleverne, men 

også vandværket en håndsretning. 


