
Campusarken er en 13 meter jordomsejler til at skabe tværfaglige bæredygtige projekter i.

Dommedagsscenariet

Verden er oversvømmet, alt er brudt sammen. Noget er gået galt. Bornholm er kun delvist oversvøm-
met. Vi ved ikke, hvad der er tilbage af den civilisation, som har ført til sammenbruddet. Campus 
Bornholm vil sende en redningsbåd ud til menneskeheden. Båden, som vi kalder Campusarken skal 
vise dem, der er tilbage, hvordan man overlever og opbygger nye samfund,100% bæredygtigt. 

Udvikling af bæredygtige løsninger

Der findes løsninger til at leve 100% bæredygtigt. Løsningerne skal vi udvikle, teste og implementere. 
Campusarken skal fungere som en selvforsynende enhed og selv producere sine fødevarer og sin 
energi. Den skal fungere som en sejlende prototype og kan på den måde let dele og sprede viden 
om, hvordan de bæredygtige teknologier fungerer.

i Dialog med verden

Campusarken skal fungere som et øje til verden for Campus Bornholm. Øjet skal både søge viden 
og inspiration ude i verden, men også dele den indsigt vi kommer med. Gennem dialog skal elever 
løbende løse lokale og globale problemstillinger. Med viden og virkning i den virkelige verden.

LÆringsplatform for en ny verden

Campus Bornholm skal lære eleverne at arbejde på tværs af faggrænser og eksperimentere. Frem-
tidens håndværkere, ingeniører og akademikere som nu studerer på EUD, EUX, STX, HTX og HHX 
skal naturligt lære at arbejde sammen. Innovationsværkstedet skaber rammen gennem workshops 
omkring Campusarken. Det ultimative mål er at sejle jorden rundt og indsamle og sprede viden 
undervejs. En drøm kunne være, at Campusarken lægger til i Dubai i 2020 og deltager i verdensud-
stillingen. Her kunne vi udstille prototypen og erfaringerne med hvordan vi får forskellige verdener til 
at tale sammen.

Kom og Vær med, del viden og lad os sætte sejl pa campusarken

Lad os inspirere hinanden og dele muligheder. Vi har værksteder og hænder, hoveder, elever og lær-
ere og vil gerne arbejde sammen med f.eks private virksomheder og universiteter med specialiseret 
viden om at skabe nye bæredygtige løsninger. Vi har modet til at tænke og handle innovativt. Vi er 
hinandens verden, og vi kan bygge det, vi kan tænke. Lad os sætte sejl på fremtiden sammen.

KONTAKT: Campus Bornholm: Innovationsværkstedet, Andreas Borne: abo@cabh.dk eller Mikkel 
Thomas Christensen mtc@cabh.dk Se også vores facebookside: www.facebook.com/CBHInno
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