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Naturfaglig inspiration til undervisningen 
på Lindebjerg skolen 
Baggrund 
 
Opgaven “Skal Lindebjerg skolen have en vindmølle?” er stillet for at 
inspirere med naturfaglige udfordringer i fagene i folkeskolen. 
 
Den tager udgangspunkt i Lindebjergskolens klima-ambition om at være 
selvforsynende med strøm og varme. Meningen er, at skolens elever skal 
prøve at svare på spørgsmålet ved at angribe det med de færdigheder de 
har opnået og ved at snakke sammen om deres analyser på tværs af 
klassetrinene. 
 
Formuleringen af denne opgave er lavet i et samarbejde mellem 
Lindebjergskolens naturfaglærer og Asger B. Abrahamsen fra DTU Wind 
Energy, DTU Risø Campus. Opgaven er ikke udtryk for at skolen har 
besluttet, at opsætte en vindmølle, men at klima udfordringer og løsninger 
skal bruges til at gøre undervisningen i naturfagene konkret.     
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Opgavens del spørgsmål 

For at besvare spørgsmålet “Skal Lindebjergskolen have en vindmølle?” er 
der en lang række del spørgsmål som skal besvares enkeltvis. En del af 
dem er vist nedenfor og kan besvares i den rækkefølge som du finder mest 
interesant eller lettest:  

 
1) Hvor meget strøm har Lindebjergskolen brug for? 
2) Hvor store vindmøller kan man få? 
3) Hvor stor en vindmølle skal der bruges? 
4) Hvor kan den stå? 
5) Hvor meget blæser det ved Lindebjerg skolen? 
6) Hvor meget strøm vil en vindmølle producere? 
7) Hvor meget strøm vil skolen spare på grund af vindmøllen? 
8) Hvad koster en vindmølle og vil det kunne betale sig at sætte dem op? 
9) Hvem bestemmer om skolen må sætte en mølle op? 
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1) Hvor meget strøm har skolen brug for? 
For at svare på dette spørgsmål skal vi først forstå skolens elforbrug. 
 
Når man putter et apperat i en stikkontakt løber der en strøm igennem 
apperatet fra den ene ledning og tilbage til den anden ledning. I nogle 
apperater så som en ipad lader løber der en lille strøm, mens der i en el 
kogekeddel løber meget strøm. På alle elektriske apperater skriver man 
hvor meget energi de bruger på 1 sekund. Dette kaldes deres effekt og 
skrives som et tal efterfulgt af enheden Watt, som forkortes W.  
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Når man skal bestemme hvor 
meget energi et apparat bruger 
kan man regne det ud ved at 
gange apparatets effekt (eller 
energi forbrug per tid) med hvor 
land tid det er tændt.  
For at gøre det nemmere bruger 
man Watt og ganger dem med 
hvor mange timer apparatet 
bruges.  
 
 
 

Derfor måles elektrisk forbrugt 
energy i Watt-Timer (på engelsk 
skrives Wh for Watt-hours) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Effekt = 2000 W 

Tændt i 1 time 

Energi = 2000 Watt-timer  
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Lindebjergskolen elforbrug og produktion? 
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2) Hvor store vindmøller kan man få? 
• Småmøller:  Højde < 1 m  & P < 1 kW  
• Hustandsmøller: Højde < 25 m  &  P < 25 kW   
• Landvindmøller:  Højde < 130 m  &  P < 5000 kW 
• Havvindmøller:  Højde < 220 m  &  P < 8000 kW 
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Hvor stor en mølle skal der bruges? 

• Husstandsmølle 
 - Gaia 133 - 11 KW mølle 
 - Rotor diameter: D = 13 m 
 - Total højde:    H = 25 m  
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Alternativ mølle 
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Solid wind power SWP25 – 25 kW 

- Rotor diameter:  D = 13 m 

- Højde:  H = 25 m 
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Hvor skal den stå?  

Lindebjergskolen, Store Valbyvej 248B, Gundsølille, 4000 Roskilde 
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Hvor skal den stå? 
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Lindebjergskolen – omgivelser  2 km 
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Lindebjergskolen – omgivelser  5 km 
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Lindebjergskolen – omgivelser  50 km 
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Forslag til placeringer. Hvor er det bedst? 
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