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LIFE POMET
Pometet ved LIFE er en samling af 42 danske æble- 
og pæretræer, der primært kommer fra det nordøst-
lige Sjælland. Træerne er udvalgt i samarbejde med 
Pometet i Taastrup. 
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LIFE ARBORET 
LIFEs arboret består af 22 forskellige danske træer 
og er udviklet i samarbejde med Arboretet i Hørsholm. 
Træerne er plantet, så de står i den rækkefølge, de er 
indvandret til Danmark. 
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SHELTERPLADS
I Fredsskoven ligger fi re sheltere, som kan huse en 
overnattende skoleklasse. I ferier og weekender er 
naturelskere velkomne til at benytte shelterne. 
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GRAVITY MIRROR PAVILION
Jeppe Hein 

Tre spiralveje i højpoleret rustfrit stål, som symboliserer 
vores galakse. Beskueren bliver en del af kunstværket, 
og alt er i konstant forandring et sted mellem virkelig-
heden og optisk illusion. 
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SUN, MOON AND THE EARTH
Jeppe Hein

Tre mobiler i højpoleret rustfrit stål, som symbolise-
rer Solen, Månen og Jorden roterer om deres egen 
akse. Samspillet mellem beskueren, vinden og 
 naturomgivelserne giver hele tiden nye refl ektioner.
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CAMPUS



Læring, Idéer, Fascination og Eksperimenter. 

LIFE Campus har nu åbnet dørene for elevbesøg, 
og det summer af liv og aktivitet i laboratorierne. 
Målet er at højne den naturvidenskabelige dannelse, 
uddannelse og forskning samt styrke børn og unges 
motivation og interesse for naturvidenskab. 

Bag LIFE Campus står LIFE Fonden, som driver 
undervisningsinitiativet LIFE, der tilbyder gratis natur-
faglige undervisningsforløb til skoler og ungdoms-
uddannelser i hele landet. LIFE Fonden er støttet af 
Novo Nordisk Fonden. 

LIFE Campus er hovedsæde for LIFE Fondens med-
arbejdere og rummer både kontorer og faciliteter til 
at udvikle og undervise i naturfaglige undervisnings-
forløb. Bygningen er 5.400 m2 stor, fordelt på tre 
etager. LIFE Campus er især kendetegnet ved sin 
facade med 96 søjler af massivt egetræ, der hver 
vejer omkring et ton. Bygningen er tegnet af Vilhelm 
Lauritzen Arkitekter.
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LIFE CAMPUS LABS
LIFE Campus rummer højteknologiske faciliteter fordelt 
på fi re undervisningslaboratorier og et udviklings-
laboratorium i stueetagen. I de  kommende år vil der 
desuden blive etableret speciallaboratorier i kælderen. 

I LIFE Forløb undersøger elever virkelighedsnære 
problemstillinger, der understøtter FN’s  verdensmål 
for bæredygtig udvikling. Elevernes arbejde  foregår 
i laboratorier, der er mindst lige så avancerede som 
dem, forskere i virksomheder arbejder i. 

LIFE Campus Labs er opkaldt efter berømte  forskere. 
Det vil forhåbentlig inspirere eleverne at høre om de 
 personer og videnskabsfolk, der har gjort bane-
brydende opdagelser. 

KOLOSSALEN
Kernen i LIFE Campus er Kolossalen. En stor multisal, 
der kan deles op i to sale. I det daglige vil den primært 
blive brugt til undervisningsaktiviteter, men når salen 
er fuldt udfoldet, kan den fungere som auditorium og 
 rumme op til 400 personer. Salen indeholder top-
avanceret AV-udstyr, der kan fylde den på alle sider 
med billeder, lyd og video fra gulv til loft. 
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