
 

 

 

Projektuge HF & VUC 
Klimabåndet 

 

I uge 40 2018 blev der afholdt projektuge om Randers’ byudviklingsprojekt ”Byen til Vandet” 

på HF & VUC i Randers. Eleverne havde mulighed for at arbejde med dette projekt ud fra 

forskellige vinkler, hvoraf en af dem var klimatilpasning, mere specifikt klimatilpasning af 

Justesens plæne, hvor truslen hovedsageligt er udgjort af oversvømmelse i tilfælde af 

stormflod. Da området indgår i C2CCC projektet ”Klimabåndet”, har projektleder, Mia Rix og 

projektmedarbejder, Jonas Falzarano Jessen, holdt et inspirations- og informationsoplæg om 

projektet for HF-eleverne. I forlængelse heraf, blev Byen til Vandet og forbindelsen mellem de 

to projekter præsenteret af projektleder for Byen til Vandet, Malene Lauge Nielsen.  

Formålet med oplæggene, var at inspirere og motivere eleverne til at tænke i alternative og 

innovative baner og udvikle klimatilpasningstiltag, der både vil kunne beskytte Justesens 

plæne mod oversvømmelse og samtidig skabe merværdi for byens borgere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagelsen i projektugen 

skete også som et led i den 

omfattende 

borgerinddragelsesproces, 

som er igangsat i forbindelse 

med Klimabåndet og Byen til 

Vandet. Da det yngre 

segment af borgerne er 

særligt udfordrende at 

involvere, men også utroligt 

vigtigt at inddrage i 

udviklingen af et langsigtet 

projekt som Klimabåndet, 

udgjorde mødet med de unge 

elever på HF også et vigtigt led i dataindsamlingen for borgerinddragelsen. 

I løbet af ugen bidrog eleverne med deres besyv vedr. bl.a. klimatilpasningsløsninger for 

Klimabåndet. Elevernes input blev digitaliseret og vil indgå i den samlede analyse af 

borgerforslagene og bidrage til de kommende faser af Klimabåndet og udviklingsplanen for 

Byen til Vandet. 



 

 

Som led i projektugen, besøgte skolen også Havnegadeboksen, Klimabåndets 

formidlingsplatform, hvor eleverne blev introducerede til den indsamlede viden og de i forvejen 

eksisterende løsningsforslag og principløsninger udviklet igennem parallelopdraget for 

Klimabåndet i foråret 2018. 

 

Afslutningsvis præsenterede 

eleverne deres løsninger og 

idéer på en workshop, hvor en 

dommerkomité bestående af 

bl.a. Randers’ borgmester, 

Torben Hansen, projektleder 

for Byen til Vandet, Malene 

Lauge Nielsen og 

projektmedarbejder for 

Klimabåndet, Jonas Falzarano 

Jessen bedømte forslagene. 

Blandt præsentationerne var 

der løsninger og tendenser, 

som gik igen hos flere af 

grupperne og fremviste gennemtænkte og veludførte løsningsforslag. 

 

Det høje kreative niveau og kompleksiteten ved elevernes løsninger er vidne for et udbredt 

engagement og en stor involvering i Byen til Vandet, Klimabåndet og de dertilhørende visioner 
og værdier blandt eleverne. 


