
 

 

 

                                 kunst   kultur   skulptur   workshops   events     

    woodnwonder.com  

                         info@woodnwonder.com 

                                        +45 60607440 

 Insekthoteller, Verdensmål og værktøjer - for børn, unge & familier. 
- en kreativ workshop til glæde for mennesker og til gavn for miljøet, insekterne og kreativiteten. 
 

- Byg dit / jeres eget, solide og flotte insekthotel. 

- Lær at bruge redskaber og værktøjer imens. 

- Få tips, tricks og hjælp undervejs. 

- Tilgodese FN’s Verdensmål, mål 15. 

 

   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Workshoppens formål er 
At være sammen om at lave noget meningsfyldt, bæredygtigt og udviklende. Give den kreative kraft plads, tankerne frit løb og bruge 
hænderne.  
 
Workshoppens indhold 
Efter velkomst er der introduktion til de forskellige værktøjer, remedier og byggematerialer. Der vil eller kan være en skabelon at bygge 
ud fra. Materialerne gøres klar og skæres til. Undervejs vil der være undervisning i brug af skrue,- og boremaskiner, save, slibere, 
stemmejern osv. Eleverne lærer lidt om, hvilken skruer, der skal bruges til hvad, og hvilken slags sandpapir, der egner sig bedst. Der 
gives hjælp, tips og tricks til at lave hotellet, lige som man ønsker, det skal være.    
 
Tidspunkt 
Aftales særskilt. Til børn og unge anbefaler jeg at processen varer fra en til tre skoledage i faget ’Håndværk & design’. 
  

Antal 
For skoler op til 25 elever sammen med en praktisk anlagt lærer. For familier op til 15 personer. 
 
Pris, tilmelding, betaling 
Workshoppen designes, så den passer alder, formåen og ønsker. Prisen udregnes og tilpasses tid, sted og antal. 
 
Hvem og hvor 
Workshoppen afholdes af Bente Hovendal, woodnwonder, Svendborg og kan afholdes på værkstedet. Kommer gerne overalt i landet -  
på skoler, i institutioner og klubber og hvor mennesker er. 
 
Materialer  
Der vil på forhånd være lavet en skabelon til et insekthotel, som så skal skæres ud, tilpasses og fyldes med naturmaterialer. Der vil 
overvejende blive arbejdet med genanvendelige bygge,- og naturmaterialer. 
 
Medbring 

Varmt, praktisk tøj og sko, evt. tynde arbejdshandsker. Drikkedunk, frokost, evt. egne og ønskede materialer, åbne sanser og gerne godt 
humør    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Bioversitet 
Biodiversitet er det mylder af liv, som findes overalt på kloden, i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende.  
Den biologiske mangfoldighed forsvinder i hastigt tempo. Der uddør lige så mange arter nu, som i den tid, hvor dinosaurerne blev 

udslettet. Tabet af biodiversitet er en konsekvens af samfundets intensive udnyttelse af vores landareal og brug af naturressourcer til 

landbrug, skovbrug, ny bebyggelse, infrastruktur og produktion. 

 

Tabet får desværre ikke den nødvendige bevågenhed i samfundet, og økonomer anerkender ikke den værdi, som biologisk 

mangfoldighed har for samfundsøkonomien. 

Heldigvis er der god respons fra naturen, når vi stopper skadelige aktiviteter og genopretter ødelagte økosystemer. Vi kan stadig nå at 

sætte ind og gøre en nødvendig forskel og forandring. 

FN’s Verdensmål 
25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York en ambitiøs udviklingsdagsorden. Målene 

skal frem til 2030 sætte ny kurs mod en mere bæredygtig udvikling for mennesker og dyr. Verdensmålene udgør 17 mål og 169 

delmål, og forpligter alle FN’s 193 medlemslande. At bygge og bruge insekthoteller opfylder mål 15 og delmål 15.5: ’At tage omgående 

og væsentlig handling for at begrænse forringelsen af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og 

forhindre udryddelse af truede arter’. 

Velkommen til en zummende dag   

 


