
COPENHILL SKOLE BESØG

AKTIVE
LÆRERIGE
SPÆNDENDE UDENDØRS SKOLEDAGE



• Trænger Jeres elever til en motiverende udendørs 

skoledag? 

• Står I og leder efter en lokation til jeres næste 

skoleudflugt? 

• Vil I kombinere bevægelsesaktivitet og læring? 

• Er I til frisk luft, vind i håret og et sus i maven?

• Skal eleverne videre i pensum? 

COPENHILL SKOLE BESØG

• Amager Bakke skaber rammerne for en aktiv, lærerig og 

underholdende dag, som har indflydelse på elevernes 

skolelyst, trivsel og sociale bånd

• CopenHill er Københavns epicenter for urban mountain 

sport, og tilbyder en lang række outdoor aktiviteter, som alt 

sammen befinder sig oven på BIG’s arkitekttegnede 

forbrændingsanlæg Amager Bakke midt i København

HVAD KAN COPENHILL?



HVORFOR AMAGER BAKKE/COPENHILL?

MOTIVERENDE
SOCIALT OPTIMERENDE
UDENDØRS KLASSE UNDERVISNING



HVORFOR BESØGE COPENHILL? 

• Besøg hos CopenHill giver mulighed for fokus på bevægelsesglæde, kreativitet, leg og 

bæredygtighed

• Som skoleklasse og lærer vælger man selv plan og indhold for undervisningen på Amager Bakke

• Man kan gennemføre en helt almindelig skoledag med de pensumplanlagte fag, dansk, 

matematik, engelsk, historie osv.

• Eller man kan gennemføre besøget med fokus på at forbedre elevernes kompetencer indenfor 

alsidig idrætsudøvelse, træning og trivsel

Københavns vartegn for bæredygtighed  er en optimal platform for læring

Mulighed for udendørs undervisning for op til 60 elever i 78 meters højde på toppen af Amager Bakke. I sikkerhed for vind og vejr 

under halvtag så alle kan leve op til myndighedernes anbefalinger om udeundervisning

Masser af frisk luft og bevægelse for eleverne i løbet af dagen; kælk, skiløb, bjerg vandring/løb



EN PLATFORM MED UENDELIGE MULIGHEDER

• På CopenHill har besøgende frie rammer i forhold til læringsmål og 

fokus. 

• Rammerne inviterer til en oplagt mulighed for at have fokus på FN´s 

verdensmål, fx ved at tage den interaktive QUIZ2LEARN rute til toppen 

og indsamle point til konkurrencer og debat.

• Klassen kan også lave deres egen idé bank med ambitiøse klima mål, og 

sætte handling bag ordene man læser så meget om.

I løbet af skolebesøget, vil der med fordel kunne fokuseres på: 

• Verdensmål 4   = Kvalitets uddannelse 
• Verdensmål 7   = Bæredygtig energi 
• Verdensmål 11 = Bæredygtige byer og lokalsamfund 
• Verdensmål 13 = Klima indsats



BEVÆGELSESAKTIVITETER

SKILØB FOR BEGYNDERE OG ØVEDE

HIKE ELLER LØB TIL TOPPEN

KÆLKNING FOR STORE OG SMÅ

ALLE VIL DELTAGE I



BEVÆGELSESAKTIVITETER I

Amager Bakke handler om cirkulær økonomi, bæredygtigt miljø og kroppens 

samt naturens og det urbane energi kredsløb.

Vi ved, og I ved, hvor vigtigt det er at holde aktivitetsniveauet oppe. Energi fra 

anlægget giver byen liv, og energi til kroppen giver hjernen næring til læring. 

Vi har fokus på vigtigheden i det sociale fællesskab, samt bevægelsesaktivitet 

så lærere der kommer med en klasse kan formidle pensum bedst muligt

Energi giver liv!

Udeliv og energi giver Næring til Læring!



BEVÆGELSESAKTIVITETER II

CopenHill tilbyder en dag med mulighed for masser af aktivitet og fokus på 

bevægelsesglæde, samt læring i nye rammer. 

Udover at man nu kan stå på ski i Danmark, er der også anlagt en kælkebakke i 

bunden af anlægget, til stor fornøjelighed blandt mange.

Den 450 meter lange vandresti til toppen af ’bjerget’ munder ud i 85 meters 

højde, hvilket giver anledning til mælkesyre i benene og god bevægelse for 

kroppen og en flot belønning med udsigten over Hovedstaden

Skiløb på Amager Bakke er optimalt for første gangs besøgende

Alle kan lære at stå på ski, og det giver et selvtillids boost at mestre 

skiene ned af den nederste skibakke som er kategoriseret som en blå 

piste.

HVAD ER SKILØB PÅ COPENHILL?



SKOLEBESØG GRUNDPAKKE

5 TIMERS SKOLEBESØG
UDENDØRS UNDERVISNING
AKTIVITET & BEVÆGELSE FRA 80KR PR ELEV



Skolebesøg - Grundpakke
Mandag-fredag

Kl. 09:00-14:00 

Program eksempel:

09.00-09.10 Introduktion v. CopenHill

09.10-09.30 Bestig CopenHill, aflæg skole/turtasker i det udendørs ”klasselokale”

09.30-11.00 Første lektion fra lærerne inkl. medbragt snack

11.00-12.00 Kælk og leg

12.00 – 12.30 Frokost i området  (madpakker eller bestilt mad)

12.30-14.00 Anden lektion fra lærerne

Pris v. min 20 personer

• 1-2 timers kælk

• 3-4 timers ”klasselokale” undervisning 

Ved vorde/bænke under halvtag på toppen af Amager Bakke

• Fri leg/løb/hiking på hiking ruten

= 80 dkk pr. person

Et skolebesøg på CopenHill er fem timer uden for klasselokalet i inspirerende omgivelser.

Hvad der skal ske er op til Jer – Rammerne byder på opdagelse og masser af aktivitet.



SKOLE SKILØB

• Skolebesøg kan kombineres, eller udelukkende bestå af skiløb.

• Skibakken er 450 meter lang, og er for skiløbere på alle niveauer. Fra 

nybegynderen til den øvede.

• Pisten er opdelt i niveauer, 

• Den øverste del er rød og sort

• Den midterste og nederste del er blå og grøn. 

• Der er fire lifte op, så man bestemmer selv hvor man vil stå af og på. 

• En skiguide er med hele vejen og alt udstyr stilles til rådighed. 

Pris v. min 20 personer:

2 timers skiløb mellem kl. 12:00–16:00

Inkl. udstyrsleje og obligatorisk ulykkes- og 

ansvarsforsikring

= 200 dkk pr. person

Obligatorisk - Èn skiguide i begge timer

= 500 dkk samlet for gruppen

I KØBENHAVN

Et skolebesøg inkl. skiløb giver minder for resten af skoletiden

Der grines og udvikles, de unge er aktive og ofte finder de en helt ny sund hobby



Rundvisning på toppen af Amager Bakke
Alle skolebesøg kan også kombineres, eller udelukkende bestå af en rundvisning.

En formidler fra CopenHill vil tage Jer med rundt og fortælle om projektet generelt, arkitekturen, 

udfordringer, visioner og historier om byggeriet de seneste 10 år. 

Rundvisningen tager mellem 45-60 min, I vil komme rundt på hele tagfladen. 

Rundvisningen vil blive tilpasset efter elevernes alder og vi opfordrer til at der stilles spørgsmål undervejs.  

Til sidst kan den app baserede interaktive QUIZ2LEARN rute afsløre om eleverne har forudgående viden 

og/eller har hørt efter under rundvisningen

Priser v. min 20 personer 

Kombineret m. grundpakke

= 50 dkk pr. person 

Som enkeltstående besøg

= 100 dkk pr. person



Prisoversigt samt tilvalgsmuligheder

Skoleudflugt hos CopenHill

Mandag-fredag

Kl. 09:00-14:00

Min. betaling for 20 personer

Grundpakke:

• 1-2 timers kælk

• 3-4 timers udendørs undervisning i læ på toppen af Amager Bakke

Lærere står selv for undervisning. 

• Fri leg/løb/hiking på hiking ruten

= 80 dkk pr. person

Skiløb:

2 timers skiløb mellem kl. 12:00–16:00

Inkl. udstyrsleje og obligatorisk ulykkes- og ansvarsforsikring

= 200 dkk pr. person

+ Èn skiguide i begge timer – Obligatorisk

= 500 dkk samlet for gruppen

Rundvisning:

= 50 dkk pr. person (Tilvalg til grundpakke)

= 100 dkk pr. person (Som enkelt besøg)  

Undervisning: 

Opsætning og brug af lærred og projektor.  

= 400 dkk  

Frokost:

Varm ret m. én sodavand/juice på toppen af Amager Bakke

= 60 dkk pr. person – Skal forudbestilles for at opnå pris

Drikke:

Varm kakao eller sodavand på toppen af Amager Bakke

= 16 dkk pr. person – Skal forudbestilles for at opnå pris

Ovenstående priser er ex moms

For booking, send mail til sales@copenhill.dk



SKOLEBESØG KONTAKT

Booking og spørgsmål:
sales@copenhill.dk
Tlf: 71967197

mailto:sales@copenhill.dk

