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Frederiksberg Kommune klimatilpasser 

byen. Vi har allerede anlagt en del skybruds-

projekter, og i de kommende år kommer der 

mange flere. 

Skybrudsanlæg i skolegårdene har høj 

prioritet, her udformes skybrudsanlæggene 

på en måde, så de bliver en naturlig og 

brugbar del af det fysiske miljø.

Skolen på La Cours Vej bruger regnvand i undervisningen

Skolen på La Cours Vej har fået et helt særligt skybrudsanlæg. Udover 
at regnvandet bliver afledt, bliver det også brugt til naturformidling 
og til at lære eleverne om vand og alt det, som vand kan kobles til. 

Vores børn og unge er fremtidens grønne ambassadører, og skybruds-
anlægget i skolegården skaber et grønt science- og læringsmiljø for 
eleverne, hvor der både er plads og mulighed for leg og undervisning 
for både store og små elever.

REGNVEJR PÅ SKOLESKEMAET
EKSEMPLER PÅ ELEMENTER 

DER ER MED TIL AT ØGE ELEVERNES 

FORSTÅELSE FOR VAND OG KLIMA

  en vandpumpe, hvor vandet pumpes op 
i en rende så eleverne kan følge vandets 
bevægelser. Pumpen har skotter, der 
kan stoppe eller ændre vandets retning.

  en brønd med glaslåg, der viser elever-
ne, hvordan vandet løber og stuves op. 
Brønden har en måler, der kan aflæses 
og bruges i undervisningen.  

  en vejrstation, der giver data til elever-
ne og som, ligesom brønden, er koblet 
op på smartcity-netværket. Ved hjælp 
af netværket kan skolen hente data helt 
ind i klasseværelset, for eksempel via et 
dashboard, som kan visualisere data til 
grafer og diagrammer, der kan bruges 
på alle skoletrin.
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Skolen på La Cour Vej håndterer regnvand, så det omkringliggende område kan blive skybrudsikret.  

Skybrudsanlægget har plads til 300 m3 regnvand.


