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Et lille udpluk af et væld af projekter

4 piger - Økologisk offentlig frugtpark
Pigerne tog selv kontakt til
kommunen, og fik lov til at
indrette en del af den nye
skov. De afholdte selv møder
med kommunen og fik via
samarbejde med FabLab lavet
en spændende prototype,
samt udarbejdet spændende
events til årets gang.

Gruppe på 4 - H.C Cykler
Med inspiration fra Japans
underjordiske cykelparkering,
valgte gruppen at lave H.C Cykler.
En underjordisk cykelparkering,
med HC. Anders som tema til DK’s
cykelby - Odense. Derudover blev
der lavet en fed prototype på
FabLab, samt diverse udregninger
ift. økonomi.
En prototype skåret på en
laserskærer er bare super fed.

4 drenge - Alternativ til Odense letbane
Drengene synes løsningen med
letbanen trængte til et kreativt
pust. Biler kan køre under
“letbanen”. Derudover har de
tænkt over bæredygtig
energiforsyning, samt lavet en
fantastisk præsentation, hvor de
med greenscreen præsenterer
produktet i produktet:
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=20&v=GJ_h6I1HJ9c

4 drenge - Otopia
Drengene kom med et bud på,
hvordan fremtidens centrum skulle
se ud i Otopia. Den CO2-neutrale
bymidte. Utopisk, måske men
spændende kreativt bud, samt godt
samarbejde med både FabLab og
reklamevirksomhed for at skabe
posters.

2 piger - Økologisk personlig grøntkasse
Pigerne ville gerne skabe et koncept
der blev langt mere personligt og
nærværende, end de nuværende
grøntkasser. Det blev til et
samarbejde med en nærliggende
økologiske gård, konkrete opskrifter
og billeder der viser Jord til Bord helt
tæt på.

3 drenge - Fokus på Parkinsson
Drengene satte fokus på Parkinsons Syges
gode liv. Det basale behov for at kunne
drikke selv uden at spilde.
Derfor opfandt de denne kop der har et
kugleled mellem håndtag og kop, samt
lodder i bunden, så vibrationerne aftager.
De ønskede samtidig at videreudvikle
koppen, så de vertikale vibrationer også
kunne aftages, men dette var bestemt ikke
nemt. De havde et super samarbejde med
Teknologisk Institut, samt
Parkinsonforeningen.

2 piger - Nedbrydelig vakuumpakning
Pigerne ville skabe organisk
nedbrydelig vakuumpakning af kød,
for at mindske emballage. Det blev til
konkrete prototyper af egen plastic,
samarbejde med den lokale slagter,
Rema1000 og det nystartede firma
POND.
Organisk nedbrydelig plast er bestemt
ikke nemt selv at fremstille, hvorfor
fokus også blev på alle de fordele
både købmænd og forbrugere kan få
af vakuumpakket kød og mad
generelt.

Gruppe - Midlertidige byaktiviteter
6. og 8. klasse blev inddelt i mindre
grupper på tværs, og skulle arbejde
med den konkrete udfordring Odense
kommune havde grundet deres store
ombygning af bycentrum. Det blev til
mange spændende bud, og
samarbejdet med Teknologisk Institut
og FraGadeTilBy valgte TrampolinØen
som det bedste.
Se det endelige resultat på næste
side.

TrampolinØen
TrampolinØen er et elevprojekt der er blevet
realiseret gennem støtte fra FraGadeTilBy,
Odense Kommune og TrygFonden. Projektet har
kostet i alt 210.000, og TrampolinØen kan
opleves i Odense centrum fra Juni 2018 - Marts
2019. Det giver forskellige lysformationer alt
efter hvordan der hoppes, ligesom der er
lysdioder langs kanten. Derudover er der plads
til at sidde og snakke, hvorfor man både kan gå
på opdagelse i TrampolinØen samt møde nye
mennesker eller få et tiltrængt hvil.

