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Den Åbne Skole
I dette temanummer dykker vi ned under overfladen, for at tage et nærmere kig på 
den åbne skole og naturvejlederens rolle ift. skolernes nye hverdag.

Vi har været hele vejen rundt og indhentet input med mange forskellige briller, 
men hele tiden med en relation imod vores praksis som naturvejledere. I temanum-
meret her finder du således både; indblik i og syn på skolereformen og naturvejle-
derens rolle fra andre sider af bordet, konkrete eksempler og portrætter som kan 
tale ind i din hverdag, samt værktøjer til at blive klogere på og få mere ud af den 
åbne skole.

Vi vil gerne prikke lidt til naturvejledningens praksis og få jer alle til at se på jeres 
rolle overfor, og jeres tilbud til, folkeskolen i et nyt lys. – Brug artiklerne her som in-
spiration, og tag det med der evt. passer ind i din praksis.

Bladets artikler fordeler sig i 3 overordnede hovedgrupper. 
1. Skolereformen og naturvejlederens rolle. Her får du styr på skolereformen, 

fælles mål, Udeskole og den åbne skole set fra andre vinkler end naturvejlede-
rens. Alle artiklerne her forholder sig endvidere direkte til naturvejledningens 
praksis og de roller vi kan indtage ift. den nye folkeskolereform.

2. Praksiseksempler fra Naturvejlederverdenen. Her får du 4 helt konkrete ek-
sempler på, hvordan naturvejledere og naturskoler, på meget forskellig vis, ar-
bejder ind i og har tilpasset sig til den åbne skole. Artiklerne har særligt fokus 
på de overordnede strategier, - hvad har skolerne brug for og hvordan kan vi 
bedst levere dette? 

3. Værktøjer til arbejdet med den åbne skole. Til sidst giver vi et par værktøjer 
der åbner op for arbejdet med den åbne skole. Her kan du blive klogere på den 
åbne skole igennem konklusioner og anbefalinger fra SkoletjenesteNetværkets 
kortlægninger, samt få en introduktion til nogle af Friluftsrådets projekter og 
indsatser ind i den åbne skole. 

              God fornøjelse!  
 Peter Laurents & Mia Lindegaard Pedersen
        Temaredaktørerne
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LÆRINGSKORT

LÆRINGSMÅL
Eleverne:  
•  Eleverne kan ud fra egne ideer bygge en 

pindsvinehule i børnestørrelse

•  Eleverne kan udvælge egnede materialer til 
henholdsvis skelet og dække

•  Eleverne har viden om simple sammenfø-
jningsteknikker 

(FFM Nat/Tek  2. + 4.kl. Undersøgelse, FFM BIL 
2. kl + 5 kl. Billedfremstilling, Idræt AI Natur og 
udeliv 7. og 9. kl)

AKTIVITET
En årstidscatwalk, hvor der kan opbygges et 
”modemagasin” til senere reference for friluft-
sture.

Alderstrin: xxxxxxx

Nøgleord: Mæt, tør og varm, Årstider og vejrlig

Lokalitet: Gerne en på en scene

Tid: 2 - 3 timer

Antal elever: 4 - 24

PINDSVINESØVN

BASISFRILUFTSLIV - BF 01LÆRINGSKORT

LÆRINGSMÅL
Eleverne:  

•  har viden om enkle grundprincipper for et godt shelter

•  kan ud fra egne ideer bygge en pindsvinehule i 
børnestørrelse

•  kan udvælge egnede materialer til henholdsvis skelet 
og dække

•  har viden om simple sammenføjningsteknikker  
 

(FFM Nat/Tek  2. + 4. Undersøgelse. Billedkunst 2. + 5. 
Billedfremstilling, Idræt AI Natur og udeliv 7. og 9.)

AKTIVITET
Hulebyggeri. Om efteråret går pindsvinene i hi 
og sover skønhedssøvn hele vinteren. En god 
pindsvinehule ligger et beskyttet sted, er lun, 
vind- og vandtæt og ventilleret, så der ikke 
dannes kondens og skimmel. Hvordan skal 
jeres hule se ud?

Nøgleord: Levesteder, livsbetingelser, 
naturlige shelters, arkitektur, design, form, 
funktion, rumlige konstruktioner, sammenføj- 
ningsteknikker, stedsspecifik installations- 
kunst

Tid: 90 – 180 minutter + forberedelse og efter-
bearbejdning 

PINDSVINESØVN

BASISFRILUFTSLIV - BF 03

Støttet af udlodningsmidler til friluftsliv
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Naturvejlederforeningen i Danmark 

Naturvejlederforeningens  
web-adresse er:

www.natur-vejleder.dk 
På foreningens hjemmeside er der oplysninger om 

foreningens mål og virke samt links til  
naturvejledere og naturskoler i Danmark. 

Hjemmesiden har desuden en oversigt over  
kurser, der udbydes af naturvejledere.

Medlemsbladet NATURvejleder
Foreningen udgiver bladet NATURvejleder, 
som udkommer 4 gange årligt. Bladet inde-
holder artikler og  temastof om naturformid-
ling, debat, nyheder og »Tips og Tricks«, der 
er relevante for naturvejledere i hverdagen. 
Redaktionen forsøger at opsnuse, hvad der 
foregår på naturformidlings-området rundt 
om i landet og give det videre til medlem-
merne via bladet. Derudover bringer bladet 
nyt fra de regionale netværk af naturvejle-
dere og naturformidlere samt nyt fra Fælles-
sekretariatet for naturvejledning, dvs. Fri-
luftsrådet og Naturstyrelsen.  

Naturvejledernes årskonference 
Årskonferencen er det årlige samlingspunkt 
for naturvejledere i Danmark. 
Hver årskonference har sit eget tema, og  
arrangeres på skift mellem de regionale  
netværk af naturvejledere. 

 

Naturvejleder foreningens generalforsamling 
afvikles i forbindelse med årskonferencen. 
Her kan du få direkte indflydelse på forenin-
gens arbejde og fremtid. 

NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK 
v/ Peter Laurents, Jystrup Vinkelvej 10, 4174 Jystrup 

  Foreningens e-post: formand@natur-vejleder.dk

Bestyrelsen:
Peter Laurents (formand) formand@natur-vejleder.dk  ..............30624542
Bjarke Birkeland  bb@visitaqua.dk  ...............................20904618
Rikke Skriver Vesterlund  vesterlundnatur@gmail.com  .............23472709
Sabine Jensen  sj@levendehistorie.dk  .......................2168 1362
Michael Boon Pedersen  mp@ledreborgslot.dk  .......................2047 7155
Mette Millner Raun 34390@ishoj.dk .................................2135 4368
Mia Lindegaard Pedersen mia.pedersen@snm.ku.dk .................20571004
Frank Olesen froles@buf.kk.dk  ...............................2777 0294
Sam Bøgesgaard Sørensen naturvejleder@sonderskov.dk  ...........7538 3866

Kasse og regnskab:
Michael Boon Pedersen
Skullerupvej 36b, 4330 Hvalsø
kasserer@natur-vejleder.dk - tlf. 2047 7155

Medlemsskab og adresseændring:
Tomas B. Kolind Vilstrup
c/o FDF Friluftscenter Sletten,  
Bøgedalsvej 30, 8680 Ry
medlem@natur-vejleder.dk - tlf. 8684 5759

Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt forum for naturvejledere og naturskole-
personale samt andre der interesserer sig for naturvejledning med henblik på spredning af er-
faring og information om naturvejledning. 
Det overordnede mål er at fremme og opmuntre til naturskolevirksomhed og naturvejledning 
på et højt kvalitetsniveau samt at arbejde på, at alle sikres mulighed for naturoplevelser og 
friluftsliv. 
Naturvejlederforeningen er ikke en egentlig fagforening - dertil har naturvejlederne for  
mange forskellige arbejdsgivere og ansættelsesforhold samt mange forskellige former for  
uddannelse. 

N
A

TU
RVEJLED
E
R

FORENINGEN

Årskonferencen 2017 
19.-21. april  -  Amager
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Peter Baloo Laurents
Naturvejlederforeningen

Forleden blev jeg gjort opmærksom på, 
at det i år er præcis 30 år siden, at na-
turvejlederordningen i Danmark så da-
gens lys for første gang….. 

En af foreningens ”grand old men”, 
Arne Bondo, har skrevet et fin artikel 
gengivet andet sted i dette blad….

For de fleste jeg kender, betyder det at  
runde 30 år anledning til at tage sit liv 
op til revision, til eftertænksomhed om-
kring opnåede resultater…ja, nogen 
rammes endda af en form for midtvejs-
krise…..- det er sundt og nødvendigt 
med eftertanke omkring hvordan vi kan 
gøre ordningen endnu bedre de næste 
30 år, men der er til gengæld ingen 
grund til midtvejskrise…

I disse dage arbejdes der på den evalu-
ering af ordningen, som vi har taget ini-
tiativ til i samarbejde med Naturstyrel-
sen og Friluftsrådet. Der er sendt 
spørgeskemaer til mange naturvejledere 
og samarbejdspartnere landet over, med 
det formål at skabe overblik over ord-
ningens ”helbredstilstand” og kortlægge 
de mange udviklingspotentialer der skal 
sikre eksistens og udvikling i mange år 
frem. Det er vigtigt at I besvarer spørge-
skemaerne, således at vi kan få skabt et 
nuanceret billede at placeringer, udfor-
dringer m.m, så jeg håber I vil afsætte 
tid til at levere jeres bidrag.

Vores hjemmeside er under stadig ud-
vikling, og der lægges kontinuerligt sto-
re kræfter i at få implementeret og ud-
viklet funktioner og input fra jer. For at 
hjemmesiden opnår den ønskede værdi, 
er det vigtigt at I (gerne i dag) går ind 
og opdaterer jeres kontaktinformatio-
ner. Vi vil meget gerne hjælpe og assi-
stere hvis der er behov for det

Det er ikke længe siden, at vi fik den 
glædelige besked, at Nordea-fonden vil 
støtte os med et stort beløb til realise-
ring af Krible Krable version 2. Det be-

tyder at vi kan udvikle vores samarbejde 
med uddannelsesinstitutionerne, og det 
betyder at vi kan udvikle samarbejdet 
med DR og kommunerne, og bringe 
Krible Krable universet fra daginstituti-
onerne og ind i indskolingen. Om kort 
tid vil vi – gennem nyhedsbrevet – ori-
entere mere om projektets mål og ele-
menter, og vi søger ved samme lejlighed 
en tovholder til at varetage den daglige 
drift af projektet. Hold derfor godt øje 
med nyhedsbrev, hjemmeside og stil-
lingsopslag…

På vores årskonference havde vi som 
bekendt besøg af Friluftsrådets Natur-
vejledersektion. Det gav anledning til 
gode dialoger, og jeg har modtaget 
mange positive tilkendegivelser om, at 
deltagelsen var givtig for begge parter. 
På konferencen inviterede Friluftsrådet 
os til en tættere dialog omkring løntil-
skudsordningen for naturvejledere, og 
der er nu nedsat en fokusgruppe med 
bred repræsentation af naturvejledere 
og konsulenter, der over det kommende 
efterår vil debattere og udtænke en styr-
kelse af ordningens muligheder. Vi glæ-
der os til senere at kunne præsentere re-
sultatet af dette arbejde.

I november afholder bestyrelsen et 2 
dages møde, hvor vi bl.a. skal drøfte for-
eningens internationale arbejde, repræ-
sentation på folkemøderne i 2017, gene-
rel synlighed, medlemshvervning, og 
endvidere tage initiativ til et visionsse-
minar i 2017 omkring foreningens ret-
ning og visionsudvikling frem mod 
2020.

Det er dejligt at stå i spidsen for en så 
aktiv og attraktiv forening, og som I kan 
læse, så er 30 år ingen alder….og der er 
bestemt heller ikke udsigt til lurende 
midtvejskrise….

                            Peter Baloo Laurents
                                                                 Formand

Hip Hip Hurra,  
og tillykke med vores 
fælles fødselsdag J
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Foto: Birgitte Rubæk, Statens Naturhistoriske Museum

Med folkeskolereformen er  
fokus skiftet fra undervisning 
til læring. Det betyder, at  
eleverne så vidt muligt skal 
være aktive i deres lærings-
proces – og her kan natur-
vejledere have en vigtig  
understøttende rolle. 

I artiklen gøres der kort rede for de nye-
ste centrale tiltag inden for naturfagene, 
og hvordan naturvejledere med fordel 
kan forholde sig for at understøtte den-
ne udvikling.

Åben skole
Med folkeskolereformen skal skolerne, i 
højere grad end tidligere, åbne sig over 
for og inddrage det omgivende samfund 
i skolelivet. Samarbejdet mellem skolen 
og omverden skal være med til at frem-
me den lokale sammenhængskraft og 
bidrage til, at eleverne i højere grad bli-
ver præsenteret for bl.a. foreningsliv og 
erhvervsliv, og de muligheder det rum-
mer. Den åbne skole skal også være med 

til at motivere eleverne ved at skabe en 
mere relevant og interessant skoledag og 
bidrage til at fremme elevernes læring 
og trivsel ved at skabe en større sam-
menhæng mellem det, der foregår i sko-
len og i verden udenfor. Samarbejdet 
mellem skole og naturvejledere er op-
lagt i regi af den åben skole.

Fælles Mål
Folkeskolereformen medførte bl.a. en 
revision af Fælles Mål med henblik på at 
understøtte og (videre-)udvikle arbejds-
former for fremtidens folkeskole, her-
under varieret undervisning, anvendelse 
af alternative læringsmiljøer og en prak-
sis- og handlingsorienteret undervis-
ning for at højne elevernes læringsud-
bytte. 

Fælles Mål blev derfor omformuleret 
som kompetencebaserede mål, hvilket 
kort fortalt betyder, at eleverne nu ikke 
længere ’bare’ skal tilegne sig en bestemt 
færdighed og viden, men at de også skal 
blive i stand til at anvende denne fær-
dighed og viden i både ukendte og 
fremtidige sammenhænge.

Fælles Mål og 
fælles prøve

Af Keld Nørgaard;
læringskonsulent i 
Ministeriet for Børn,  
Undervisning og Ligestilling
(naturvejlederhold 2 og  
naturvejleder i Ballerup  
fra 1990 til 2010.)
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I hele skoleforløbet fra natur/teknologi 
og til fysik/kemi, biologi og geografi er 
der nu fire kompetenceområder: Under-
søgelse, Modellering, Perspektivering og 
Kommunikation, som hver har tilknyt-
tet et kompetencemål. Underliggende er 
der til hvert fag 5 – 6 færdigheds- og vi-
densområder på tværs af kompetence-
områderne. Et af områderne er gene-
risk, dvs. overvejende handler om 
tankegange og arbejdsmåder i naturfag 
(såkaldte naturfaglige mål), mens de øv-
rige er fagspecifikke mål. Hvert mål be-
står af et færdighedsmål med tilhørende 
vidensmål: eleven skal tilegne sig denne 
færdighed, som forudsætter en konkret 
viden. Sammenhængen mellem naturfa-
gene er således i udstrakt grad blevet ty-
deliggjort. Dette gælder især for over-
bygningens naturfag fysik/kemi, biologi 
og geografi.

Nu er det ikke sådan, at læreren er sat 
uden for indflydelse i forhold til under-
visningens indhold. Læreren skal selv-
følgelig ud fra hvert færdigheds- og vi-
densmål selv formulere konkrete 
læringsmål: hvilke faglige sammenhæn-
ge, metoder, begreber osv. skal eleverne 
tilegne sig, når det/de pågældende læ-
ringsmål bringes i spil i et undervis-
ningsforløb. Samtidig skal eleverne også 
inddrages – ikke i udvælgelsen af det 
grundlæggende faglige indhold, men i 
fastlæggelse af arbejdsformer, metoder 
og stofvalg, som i videst muligt omfang 
skal foregå i samarbejde mellem lærere/
pædagoger og elever (§ 18 stk. 4). Stof-
valg skal her forstås som fx emne, loka-
litet/biotop m.m., hvor de aktuelle læ-
ringsmål kan inddrages. Eksempelvis 
kan eleverne lære om fødekæder, tilpas-
ning og fotosyntese m.v. i forbindelse 
med undersøgelser i en skov, en sø eller 
en å.

Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi
Der er store indholdsmæssige og meto-
diske sammenhænge mellem fysik/
kemi, biologi og geografi. Både hvad an-
går kompetencer, naturfaglige mål og 
det fagligt indholdsmæssige i forhold til 
fx stofkredsløb, fødevarer, miljøproblemer 
og energi og energiomsætning, men også 
mange grundlæggende faglige begreber 
fx oxygen, H2O, nitrogengødning, foto-
syntese, respiration og drivhuseffekt.

Fra skoleåret 2016/2017 er indført en 
obligatorisk fælles prøve i fysik/kemi, 
biologi og geografi i 9. klasse. Prøven 
skal netop understøtte, at eleverne træ-
nes i at se sammenhænge og i at kombi-
nere og anvende deres tilegnede færdig-
heder og viden fra naturfagene, til at 
forholde sig til deres komplekse omver-
den nu og i deres fremtidige liv.

I undervisningen fra 7. klasse og frem 
mod prøven skal der derfor periodevis 
arbejdes tværfagligt med de tre naturfag 
i vekselvirkning med arbejdet i det en-
kelte naturfag. I de vejledende læsepla-
ner er der oplistet seks fællesfaglige fo-
kusområder, hvoraf klassen skal arbejde 
med minimum fire af disse, samt sup-
plere med mindst to selvformulerede 
fællesfaglige fokusområder. De seks fæl-
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lesfaglige fokusområder betyder, at ele-
verne oplever undervisningen som en 
helhed, hvor relevante dele af fysik/
kemi, biologi og geografi inddrages, når 
det er aktuelt. Det stiller selvfølgelig 
nogle krav til fagenes organisering på 
skolen, så det bliver muligt at gennem-
føre sådanne helhedsbetonede forløb.

Læseplanernes fællesfaglige fokusom-
råder er følgende: Produktion med bæ-
redygtig udnyttelse af naturgrundlaget, 
Bæredygtig energiforsyning på lokalt og 
globalt plan, Drikkevandsforsyning for 
fremtidige generationer, Den enkeltes 
og samfundets udledning af stoffer, 

Strålings indvirkning på levende orga-
nismers levevilkår og Teknologiens be-
tydning for menneskers sundhed og le-
vevilkår.

Når klassen i undervisningen skal ar-
bejde med et fællesfagligt fokusområde, 
skal elever og lærere sammen formulere 
en naturfaglig problemstilling og et til-
hørende antal arbejdsspørgsmål fra fy-
sik/kemi, biologi og geografi til belys-
ning af problemstillingen. Med 
udgangspunkt i arbejdsspørgsmålene 
arbejder klassen med relevante under-
søgelser, anvender og udarbejder mo-
deller, perspektiverer osv. 

Erfaringerne fra de hidtidige fælles-
faglige forløb er, at læringseffekten hos 
eleverne generelt er højt, da de med de-
res direkte involvering i udarbejdelsen 
af problemstilling og arbejdsspørgsmål 
er meget motiverede og engagerede. 
Den faglige dybde i de enkelte fag 
mindskes derfor ikke af tværfaglighe-
den, tværtimod.

Naturvejledernes roller
Mange klasser har gennem årene profi-
teret fagligt og socialt af det kvalificere-
de samvær med naturvejledere – og det 
skal selvfølgelig fortsætte og videreud-
vikles. Med udgangspunkt i ovenståen-
de og med fare for at det for nogle kan 
opleves som trivialiteter, så vil jeg allige-
vel forsøge mig med følgende målrettet 
både natur/teknologiundervisningen og 
den enkeltfaglige og fællesfaglige under-
visning i fysik/kemi, biologi og geografi:

Læg fortsat i naturvejledningsforløbet 
vægt på ’anslaget’, dvs. at skabe det enga-
gerende udgangspunkt for klassens ar-
rangement, men undgå at samværet ale-
ne bliver formidling af informationer/
din viden og præfabrikerede opgaveark, 
som guider eleverne gennem forskellige 
undersøgelser. Da eleverne selvfølgelig 
skal opleve, men også udfordres kogni-
tivt, må man være bevidst om sætte ele-
verne i situationer, hvor de får mulighed 
for at undre sig. Det kan fremmes med 
åbne spørgsmål: Hvorfor tror du/I, at 
den gør sådan når …? Hvordan kan det 
være, at der i granskoven ikke er lige så 
meget vegetation på skovbunden som i 
bøgeskoven? Hvordan kan du/I undersø-
ge det? osv. 
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Links til Fælles Mål, læseplaner m.m. her:  
http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer 
og prøvevejledninger:  
https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-proever/Forberedelse/Proevevejledninger 

Læg vægt på at få eleverne til at reflekte-
re videre med nye åbne spørgsmål til 
dem – i stedet for alene at fejlrette. For-
søg samtidig at få eleverne til at kvalifi-
cere/præcisere deres spørgsmål.

Efter 20 år som naturvejleder er min 
erfaring, at mange lærere gerne vil have 
naturvejlederen til at afholde et af de 
’sædvanlige’ arrangementer om et ud-
valgt emne/tema. Det kan i nogle tilfæl-
de være godt nok, men langt fra altid, 
da indholdet jo bør have sammenhæng 
med klassens aktuelle undervisningsfor-
løb, og derfor skal aftales nærmere med 
læreren/lærerne. Et naturvejlederarran-
gement for en klasse bør derfor forud-
sætte en drøftelse mellem naturvejleder 
og lærer. Det vil måske være tidskræ-
vende og derved kunne få negativ ind-
flydelse på antallet af arrangementer i 
årsopgørelsen. Til gengæld kan effekten 
af elevernes forventeligt større lærings-
udbytte opveje det større tidsforbrug – 
kvalitet frem for kvantitet.

Naturvejlederen skal medvirke til, at 
eleverne (videre-)udvikler deres under-
søgelseskompetence, modelleringskom-
petence, perspektiveringskompetence 
og kommunikationskompetence. Ek-
sempelvis skal eleverne derfor stifte be-
kendtskab med forskellige undersøgel-
sesmetoder ved bl.a. at gennemføre 
konkrete undersøgelser, men de skal 
også selv have mulighed for at foreslå, 
hvordan fx et fænomen kan undersøges, 
dvs. selv designe en undersøgelse.

Det kan betyde, at en klasse måske 
ikke ’kan nøjes’ med et enkelt arrange-
ment med naturvejlederen, men at det 
med fordel kan komme til at omfatte to 
eller flere dage indenfor et afgrænset 
tidsrum. I den sammenhæng kan det 
også være oplagt at naturvejlederen på 
skolen introducerer, og i dialog med ele-
verne planlægger, det kommende arran-
gement – det er i hvert fald en overve-
jelse værd.

Synliggørelse af naturvejledernes tilbud
Som tidligere omtalt, skal skolerne i hø-
jere grad end tidligere åbne sig over for 
det omgivende samfund ved fx at ind-
drage idræts-, kultur- og foreningsliv og 
fritids- og klubtilbud i skolelivet. Det 
betyder dermed, at naturvejlederne 
kommer til at indgå i en skarp konkur-
rence med en lang række eksterne aktø-
rer om at tiltrække sig skolernes op-
mærksomhed og ikke mindst at 
samarbejde med dem. Mange naturvej-
ledere har ganske givet ’ordrebogen’ 
fuld, men bør alligevel gøre en indsats 
for at synliggøre overfor lokalområdets 
skoler, at de ved at trække på naturvejle-
derens ekspertise kan få hjælp til at leve 
op til folkeskolereformen, og især Fælles 
Mål og elevernes naturfaglige læring i 
hele skoleforløbet frem mod den fælles 
naturfagsprøve.

 o
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Skoleforvaltningen i Roskilde 
Kommune har kontorer to  
steder i kommunen –  
på rådhuset og i skoven.  
Lige siden Boserupgård  
Naturcenter blev åbnet i  
sommeren 2013, har målet 
været at skabe en central og 
praksisnær udviklingsplat-
form; et bindeled mellem  
skoler og forvaltning. 

Kerneydelsen
Kerneydelsen på Boserupgård Natur-
center er - som på mange naturskoler - 
formidlingen til besøgende skoleklasser. 
Det er dog også centralt for naturcentret 
at være en aktiv del af skoleforvaltnin-
gen. Naturcentret skal ikke bare løfte 
opgaver for forvaltningen eller den en-

kelte skole i kommunen, men også være 
med til at skabe nye projekter og indsat-
ser i samspil med konsulenter, skolele-
dere og lærere.

Boserupgård Naturcenter tager aktivt 
del i arbejdet med skolens kerneopgave 
– elevernes læring og trivsel. Naturcen-
tret laver ikke aktiviteter og ture for at 
give eleverne et break i hverdagen, men 
arbejder læringsmålstyret og skal frem-
stå eksemplarisk i forhold til centrale 
elementer i reformen, som fx at skabe 
variation i undervisningen, indspark til 
det lokale arbejde med udeskole og faci-
litering af åben skole-samarbejder. Bo-
serupgård Naturcenter giver vores børn 
mulighed for at lære på andre måder 
end de vil kunne hjemme på skolen.

Udviklingscenter for udeskole
Boserupgård Naturcenter skal have fo-
kus på forløbsudvikling indenfor alle 
skolens fag. Til dagligt er naturcentret 

af Holger Bloch Olesen; 
skolechef i Roskilde Kommune.

Forvaltningen  
i skoven
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derfor også mere et udviklingscenter for 
udeskole end en naturskole. I praksis 
betyder det, at omkring 80 % af alle for-
løb har udgangspunkt i læringsmålene 
for dansk og matematik. 

Vi har fra starten fravalgt de faste un-
dervisningsforløb og -pakker, hvor na-
turvejlederen er den centrale person i 
undervisningen. Grundlæggende vil vi 
gerne fastholde lærerne som undervise-
re og i stedet støtte op om deres arbejde 
med klassen. Det gør personalet på na-
turcentret ved at skræddersy aktiviteter 
og forløb med udgangspunkt i årspla-
nen for den enkelte klasse, og ved at 
klæde lærerne og pædagogerne på til at 
undervise i uderummet. På den måde 
sikrer vi os, at undervisningen på natur-
centret er en forlængelse af - eller ind-
gang til - undervisningen hjemme på 
skolen.

Arbejdet med de nye læringsmål, be-
vægelse i undervisningen og den varie-
rede undervisningsdag er en del af det 
store paradigmeskifte i folkeskolen. Ved 
at gå direkte ind i de nye dagsordner på 
folkeskoleområdet har Boserupgård Na-
turcenter oplevet, at mange lærere og 
pædagoger har søgt inspiration, spar-
ring og konkrete forløb på naturcentret.

Med ved bordet
I Roskilde Kommune er der oprettet en 
Lærings- og Udviklingsenhed (LUE), 
der blandt andet arbejder med udmønt-
ningen af skolereformen. Her sidder na-
turcenterlederen med på lige fod med 
de andre konsulenter. Det gør, at resten 
af forvaltningen kan høste erfaringerne 
fra naturcentrets direkte praktiske ar-
bejde med læringsmål og udvikling af 
forløb med lærerne i kommunen. Det 
betyder også, at naturcentrets personale 
har et godt indblik i de udfordringer 
skolerne står overfor, og er med i tilbli-
velsen af de strategier, som er styrende 
for udviklingen af skolerne i kommu-
nen.

Arbejdet med udviklingen af folke-
skolerne i Roskilde Kommune er meget 
komplekst og naturcentret er kun en lil-
le del af den udvikling. Ved at have na-
turcentret med ved bordet, kan vi nem-

mere finde de områder, hvor lige præcis 
naturcentret og dets personale naturligt 
kan bidrage. Naturcentret kan samtidig 
direkte påvirke udviklingen med en 
spændende og praksisnær dagsorden.

Ringe i vandet
Naturcentret har indtil videre været en 
overvældende succes. Der har været så 
meget rift om tilbuddene på centret, at 
vi har været nødt til at udvide kapacite-
ten. Det har ikke været et problem at få 
skolerne til at finansiere det, fordi der er 
så stor begejstring for den praksisnære 
tilgang. Lærerne tager både aktiviteter, 
forløb og især metoder med tilbage på 
skolen. På den måde sker der også en 
spredning og en videndeling. Boserup-
gård Naturcenter er alle kommunens 
læreres læringseksperimentarium.

 o
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Niels Ejbye-Ernst Ph.d.; 
naturvejleder.

Poul Hjulmann Seidler;  
konsulent på Skovskolen,  
uddanner af naturvejledere.

Udeskolevejleder?
Baggrund
I efteråret 2015 og foråret 2016 har der 
været afholdt fire kurser for naturvejle-
dere med titlen ”Udeskolevejleder”. Ved 
hvert af kurserne har der været tilmeldt 
16 deltagere, og på alle kurser har ca. 
25% af kursisterne været natur- eller 
kulturformidlere, der ikke har taget na-
turvejlederuddannelsen. F.eks. fri-
luftsvejledere, museumsformidlere, for-
midlere af skolehaver, lærere med 
nichefunktioner mv.

De 4 kurser har indeholdt alt fra kur-
sus om udeskole i praksis, udeskole i te-
ori og udeskole iagttaget gennem forsk-
ning, til kursusledelse og konkrete ideer. 

Efter første kursusdel som varede to 
døgn, skulle kursisterne afholde et kur-
sus for lærere over minimum 4 timer. 
De skulle endvidere bearbejde kurset 
gennem en lille videofilm og de skulle 
skrive en kortere opgave på minimum 

fire sider der begrundede deres kursus.
Anden kursusdel bestod af en bear-

bejdning af de mange kursuserfaringer, 
varieret af diverse konkrete øvelser fra 
kurserne samt tilbagemeldinger på de 
afholdte kurser fra undervisere og kur-
susdeltagerne.

Hvorfor udeskolevejledere?
I perioden 2014-2017 har Undervis-
nings- og Miljøministeriet støttet et 
større udviklingsprojekt der hedder 
”Udvikling af Udeskole”. I udviklings-
projektet har mere end 60 skoler igen-
nem et år bl.a. deltaget i kurser, følge-
forskning og aktionslæringsforløb. 
Udeskole er her forstået som regelmæs-
sig undervisning udenfor klasserummet 
i grønne omgivelser, byrum eller kultu-
relle institutioner. Udeskole  er relevant 
i forbindelse med reformen af folkesko-
leloven. I folkeskolereformen fremhæ-
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Gør tanke til handlingVIA University College

Inspirationsguide til god udeskolepraksis  
målrettet skoleledere, lærere og pædagogerNiels Ejbye-Ernst, Lærke Mygind og Peter Bentsen, 2016

Et eksempel 
Stine ventede på, at lærerne fra Vestervang Skole skulle dukke op til kurset ”Udeskole med din naturvej-
leder”. Mødestedet var naturskolen, og klokken var 13.30. Skolelederen havde givet lærerne 4 timer til 
gennemførelse af kurset. Stine havde forberedt kurset gennem længere tid, for at alt skulle fungere, så 
lærerne kunne få mest muligt ud af det. Der kom de, lidt forsinket, og der manglede en bil med tre, de 
skulle lige hente noget kage til kaffen. 

Skolelederen havde sagt, at hun nok skulle få alle til at møde op, selv om kurset var ud over normal 
arbejdsdag, som sluttede 15.30.

Stine havde alting klar. Både kage, kaffe, oplæg, øvelser og evalueringsværktøjer inspireret af Roger 
Greenaway. De startede med kaffen for at hente energi ovenpå arbejdsdagen i skolen.

Hun havde hængt diverse spørgsmål op i buskene, så lærerne kunne lege holdningsleg med deres 
holdninger til spørgsmålet ”Hvorfor udeskole?”. For nogle lærere fungerede det godt , mens andre virke-
de lidt pjattede. Efter den indledende øvelse havde hun fremlagt udvalgte emner om hvad forskningen 
sagde om udeskole. Det havde ikke gjort det store indtryk, lærerne virkede lidt trætte !

Derefter skulle de i gang med en række spændende øvelser, hvor lærerne kunne afprøve flere fag i fol-
keskolen.  Der var øvelser indenfor dansk (et haikudigt og en genreøvelse), matematik (højdemåling, 
vinkler og beregning af vægten af et egetræ), natur/teknologi (kategorisering af dyr og sortering af di-
verse materialer), idræt (skovstratego), billedkunst (landart). Alle øvelserne lå parate i kurve, som delta-
gerne kunne tage med og afprøve, og derpå bytte ud. De fleste forløb havde Stine fundet på webstedet 
”Skoven i Skolen”, og der var bevidst flere forløb end lærerne kunne nå at afprøve. Da deltagerne havde 
prøvet en del aktiviteter, samledes de og talte om udeskole.

De mødtes på bålpladsen, og de var mange der synes at øvelserne havde været spændende, de synes 
også godt om naturskolens beliggenhed. Som sidste del, skulle de på baggrund af fællesmål, planlægge 
et forløb i de fag de selv var mest fortrolige med. Til sidst, som led i afslutningen og en fælles refleksion, 
fik Stine dem med på et par ”Greenaway”øvelser. Der var nogle der skulle gå lidt før, og præcist kl. 17.30 
kørte de sidste biler videre.

ves bl.a. vigtigheden af en længere og 
mere varieret skoledag, mere fysisk akti-
vitet, praksisnær undervisning, trivsel 
og mere varierede læringsomgivelser, 
samarbejde mellem lærere og pædago-
ger samt åbning mod det omgivende 
samfund.

Ved jævnligt at lægge undervisningen 
udenfor klasserummet, er det muligt at 
opfylde disse mål. Det fremhævede  
indhold kan du læse mere om i teksten 
”Inspirationsguide til god udeskoleprak-
sis”1.

I den indledende fortælling har Stine 
gjort et stort stykke arbejde for at gen-
nemføre sit kursus. Hun har næsten 
brugt en uge på at arbejde med logistik-
ken, oplæg, materialer og møder med 
skoleledelsen, så alle lærerne kan se sig 
selv i aktiviteterne samt møde udeskole 
igennem både teori og praksis.

Stine var lidt nervøs for begreberne 
fællesmål og målstyret undervisning. 
Hun var ikke sikker på, at hendes for-
ståelse af målstyring er den samme som 
den lærerne og ministeriet bruger. Hun 
var lidt usikker på at formidle teorier, 1) http://www.emu.dk/sites/default/files/Inspirationsguide_0.pdf
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Eksempler fra naturvejlederpraksis:
På en naturskole tilbyder de, at lærere kan komme og planlægge i deres lærerteams et 
par gange om året. Udeskolevejlederne deltager i dele af lærernes planlægning, og når 
de kender lærernes ide med et undervisningsforløb, er de rigtigt gode til at foreslå ud-
dybende aktiviteter eller tilbyde materialer som hører til på naturcenteret.

Et andet sted har en skole ansat en naturvejleder til at gå forrest i arbejdet med udesko-
le. Naturvejlederen er afdelingsleder, på den del af skolen der ofte arbejder med ude-
skole. Her har naturvejlederen bl.a. faciliteret forældrenes bidrag med at tilrettelægge 
skolens omgivelser til at understøtte udeskole.

På en tredje skole har en naturvejleder fået som opgave at supervisere og støtte lærerne 
når de er ude. Det er stadig lærerne der planlægger, men naturvejlederen går med ind 
imellem, deltager i teammøder når der planlægges udeskole, og bruger sine ekspert-
områder til særlige aktiviteter med eleverne

Faktaboks
Der findes (estimeret) 400-450 skoler i Dan-
mark, hvor nogle eller flere lærere jævnligt 
underviser gennem udeskole2

I Danmark ved vi rigtigt meget om undervis-
ning udenfor klaserummet, idet forsknings-
projektet TEACHOUT, følgeforskning i Udvik-
ling af Udeskole og en række 
udviklingsprojekter gør de danske erfaringer 
unikke globalt set.

Eleverne er glade for udeskole, viser  en stør-
re undersøgelse blandt eleverne på demon-
strationsskoler.

Forældre og forældrebestyrelser hilser ude-
skole velkommen ifølge undersøgelse på alle 
demonstrationsskoler

Udeskole betyder variation i dagligdagen, 
mere fysisk aktivitet og større mulighed for 
sociale relationer. Eleverne husker forløb 
med udeskole rigtigt godt. 

2) Kortlægning 2014 ca. 350 skoler, TEACHOUT skoler 20, de-
monstrationsskoler UAU 50 , skoler introduceret af naturvej-
ledere og skoler i samarbejde med DGI 30

idet hun ikke syntes hun var tilstrække-
ligt ”hjemme”  i pædagogisk teori, ud-
dannelsesforskning eller empirisk forsk-
ning om udeskole. 

Stine er ekspert i geologi, og hun har 
rigtigt mange erfaringer og holdninger 
til at undervise grupper udenfor. Men 
hun er ikke dansklærer, matematiklærer 
eller idrætslærer. Hun har fundet mange 
sjove undervisningsforløb på hjemmesi-
den ”Skoven i Skolen”, men var det det 
lærerne havde behov for?

Stine oplevede på sit kursus, som 
mange andre udeskolevejledere, en læ-
rergruppe med forskellige forventninger 
og motivation til  kurset. Det er typiske 
udfordringer som i særlig grad er drøf-
tet og håndteret på udeskolevejledernes 
eget kursusforløb.

Der hvor Stine kan gøre den største 
forskel er gennem sit kendskab til sit 
fag, sit kendskab til et naturområde, og 
de mange erfaringer hun har med at or-
ganisere undervisning og lave deltage-
rinvolverende aktiviteter udenfor klas-
selokalet.

Stines job på naturskolen indebærer, 
at hun har tid til at arbejde med lærere 
og elever. Og hun har gennem et man-
geårigt virke som naturvejleder afprøvet 
mange undervisningsformer, som man 
bedre tør gennemføre, når det er baseret 
på talrige personlige erfaringer.

Selv om hun ikke har formuleret det, 
eller er specielt bevidst om dette, er hun 
ekspert i undervisning udenfor klasse-
rummet. Hun har aldrig systematiseret 

sine erfaringer og formuleret sig direkte 
omkring dem.

Når Undervisningsministeriet og Mil-
jøministeriet gerne ser at naturvejleder-
ne bliver udeskolevejledere, er det fordi 
naturvejlederne kan støtte lærerne i at 
undervise udenfor klasserummet. Na-
turvejlederne kan stille omgivelser til 
rådighed, de kan være inspiratorer for 
lærerne og de kan støtte samt lede loka-
le netværk af lærere der gerne vil under-
vise udenfor klasserummet.

Lærerne kan godt undervise i deres 
fag, og med lidt hjælp skal der ikke me-
get til, før de også tør at gøre det i grøn-
ne omgivelser.

Naturvejledernes vigtigste opgaver er; 
at deltage som samarbejdspartnere, at 
foreslå egnede steder, at bruge deres lo-
kalkendskab og at tilbyde deres erfarin-
ger med at undervise udenfor.

Flere naturvejledere tilbyder endvide-
re halv- eller heldagskurser, der er blevet 
til gennem et samarbejde med skolerne 
og/eller kommunernes fagkonsulenter. 
Det kan være et kursus for lærere fra 
samme skole, få skoler eller tilbudt til 
alle kommunens skoler.  
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Stines kursus er en god ide, og det er 
godt at Stine har sat sig ind i folkesko-
lens hverdag, så hun bedre kan forstå 
hvad lærerne taler om. Hun bliver aldrig 
ekspert i fagene eller i de fælles mål, der 
er styrende for hvad eleverne skal lære. 
Det er godt at hun kan begrunde ideer-
ne med udeskole gennem teori, empiri 
og gennem praktiske øvelser, også selv-
om hun  er lidt på ”udebane”med teori-
en. Stine skal ikke udarbejde en række 
målstyrede forløb, der passer til alle fag. 
Hun skal ikke have en liste med aktivi-
teter eller ”hyldevarer” som lærerne kan 
vælge at gennemføre med deres klasser. 
Det er lærerne der er ansvarlige for klas-
sernes undervisning, Stine skal ikke på-
tage sig dette ansvar. 

Stine kan gennem sine erfaringer in-
spirere, støtte, vise eksempler samt stille 
materialer og erfaringer til rådighed så 
lærernes planer bliver endnu bedre, og 
hun kan fremme lærernes  evner og de-
res ”mod” til at variere deres arbejdsfor-
mer udenfor klasserummet. Lærerne 
skal være de faglige læringsledere, der 
skaber transfer mellem undervisnings-
forløbet som klassen arbejder med inde 
og det der foregår udenfor klasserum-
met. Forløb der fx kan gøre undervis-
ningen mere konkret, praksisnær eller 
undersøgende og kreativ.

I fremtiden vil vi tilstræbe også at efter-
uddanne lærere som udeskolevejledere. 
Netop samarbejdet mellem den erfarne 
lærer,- der kender til folkeskolen og til 
skolens særlige forhold og kollega sam-
mensætningen mv., og naturvejlederen 
eller museumsvejlederen,- der kender til 
udeundervisning og områdets særlige 
muligheder, er en værdifuld kombinati-
on. En kombination der kan udvikle og 
tilbyde varierede og spændende forløb, 
som kan medvirke til at eleverne synes 
at det er sjovt og lærerigt at gå i skole 

D. 3. november 2016 har vi inviteret 
til konference på Skovskolen, hvor vores 
og kursusdeltagernes erfaringer fra de-
res egne kurser bliver vist gennem ek-
sempler. De gode erfaringer bliver frem-
vist og diskuteret i workshops. (se 
program)

Udeskole er kommet for at blive, og 
naturvejlederne kan blive særdeles vig-
tige og værdifulde aktører i dette arbej-
de i fremtiden. Det kan være som net-
værks koordinatorer, som ansatte på 
skoler, som inspiratorer og vejledere el-
ler som eksperter i undervisning uden-
for klasserummet.

 o

Figure 1. Geeenaway øvelser 
udenfor skovskolens lokaler 
med hold 1 i udeskolevejleder-
uddannelsen. Hvordan vurde-
rer du dine erfaringer med 
udeskole, hvor meget glæder 
du dig til at stå for et lærer-
kursus, hvor nervøs er du 
overfor opgaven. Et diagram i 
tre dimensioner på flisefladen.
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Den danske folkeskole er  
konstant under udvikling.  
På blot 12 år er målene i folke-
skolen ændret 4-5 gange.  
Vi bliver hele tiden klogere på 
børns læring, udviklingen og 
de digitale muligheder, hvilket 
betyder at folkeskolen hele  
tiden må tilpasse sig.  
Derfor skal vi som servicerer 
skolerne i vores naturvejled-
ning også være omstillings-
parate og følge udviklingen 
for at være attraktive tilbud.

Med den nye folkeskolereform - hvor 
der er sat fokus på at åbne skolen mod 
omverden, og tage imod det store læ-
ringspotentiale som ligger uden for sko-
lens mure - er det oplagt, at vi for alvor 
basker med vingerne og synliggør os. 
Naturvejledning, naturskoler og kultur-

institutioner er nogle af de mange eks-
terne læringstilbud. Men hvordan spil-
ler vi ind i skolen? Hvordan kan vi gøre 
en forskel. Hvordan kan vi holde os op-
dateret? Og hvad er det lige skolerne 
ønsker? 

Det er bare nogle af de spørgsmål vi 
ofte drøfter i de forskellige netværk. Der 
er mange måder at gøre det på. Her vil 
jeg, med min baggrund som folkeskole-
lærer, udeskolekonsulent og naturvejle-
der, forsøge at komme med nogle bud 
på, hvordan vi kan gøre en forskel i 
grundskolen og hvordan vi kan hjælpe 
lærerne med tilbud der lever op til sko-
lens faglige mål.

Hvor er sammenspillet mellem naturvejled-
ningen og folkeskolernes mål?
I forhold til vores service til skolerne er 
det væsentlig, at vi holder fast i det, der 
er essentielt for naturvejlederne i Dan-
mark qua naturvejlederuddannelsen og 
formålet med naturvejlederordningen 
(se boks).

Naturvejlederens 
rolle efter  
skolereformen

Af Inge Herrun Christensen;
naturskoleleder på  
Vestskovens Naturskole 
Albertslund og Glostrup  
Kommuner.
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Vi kigger på fugle, hvorfor ikk' 
hvorfor ikk'...
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Formålet med naturvejledningen i Danmark, er at skabe forståelse og  
indsigt i dansk natur, og medvirke til at sikre at børn og unge lærer at se og respektere 
sammenhængene mellem natur og kultur, og mellem menneske og natur, således at 
der bevares og udvikles en nødvendig balance mellem naturbenyttelse og –  
beskyttelse.

• Naturvejledning giver deltagerne direkte oplevelser i naturen.
• Naturvejledning formidler helheder, hvor natur og kulturmiljø formidles som  

produkter af natur grundlag, naturlige processer samt menneskets påvirkning af  
naturen.

• Naturvejledning giver muligheder for at opnå erfaringer og viden om naturgrund-
lag samt samfundets forvaltning af natur, miljø og kulturmiljø.

Målet med naturvejledning er:
• At styrke befolkningens forståelse for natur, herunder biologisk mangfoldighed, 

samt miljø og kulturmiljø.
• At styrke befolkningens rekreative muligheder og friluftslivsmæssige aktiviteter.
• At fremme befolkningens direkte inddragelse og indflydelse i natur- og kulturmiljø-

forvaltning.
• At inspirere til en sundere og mere bæredygtig livsstil.
 Kilde: www.natur-vejleder.dk

Med formålet for naturvejledningen 
som ståsted kan vi så kigge videre ind i 
skolernes formål og Forenklede Fælles 
Mål (FFM). Her vil vi flere steder kunne 
få øje på naturvejlederen som en oplagt 

samarbejdspartner og ekstern lærings-
ressource i overensstemmelse med for-
målet for naturvejledningen. 
Se eksemplerne i boksene:

Folkeskolens formål § 1
§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give ele-
verne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til vi-
dere uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem 
fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse 
for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for 
menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte 
elevs alsidige udvikling.

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe ram-
mer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler 
erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og bag-
grund for at tage stilling og handle.

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, 
medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og 
folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfri-
hed, ligeværd og demokrati.
    

Kilde: Folkeskoleloven 2016 

Kompetenceområde Kompetencemål Færdigheds- og vidensmål

Undersøgelse

Eleven kan udføre enkle  
undersøgelser på baggrund 

af egne og andres  
spørgsmål

Undersøgelser i naturfag

Eleven kan udføre enkle under-
søgelser med brug af enkelt udstyr 

Eleven har viden om enkle  
undersøgelsesmetoder

Organismer

Eleven kan indsamle og undersøge 
organismer i den nære natur

Eleven har viden om dyr,  
planter og svampe

Eksempel fra Forenklede Fælles Mål

Fagformål for faget natur og teknologi stk. 2:
Elevernes læring skal i vidt omfang bygge på deres egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser og undersøgelser, som skal medvirke til, at de udvikler 
praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde. Elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur, teknologi, livsbetingelser og levevilkår 
samt deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser både inde og ude skal vedligeholdes og fremmes.

Hvordan kan vi naturvejledere holde os op-
dateret i forhold til folkeskolens udvikling?
Der er mange aktører, der arbejder med 
at formidle folkeskolens nye mål og ind-
hold.

Flere naturvejledere har de sidste par år 
deltaget i oplæg fra bl.a. ministeriets 
konsulenter, koordinatorer fra Nationalt 
Netværk af Skoletjenester, NTS – nu 
Astra, m.fl. vedr. FFM og er her blevet 
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godt klædt på til at planlægge forløb, 
der lever op til målene. Hvis man ikke 
allerede har deltaget i sådanne oplæg, 
kan det varmt anbefales. Man kan evt. 
tage kontakt til konsulenterne for at 
høre, hvor og hvornår man kan deltage 
næste gang, eller man kan måske arran-
gere at få dem ud på et netværksmøde.

De Forenklede Fælles Mål og vejled-
ningerne til de enkelte fag findes på 
www.emu.dk under grundskolen. Start 
evt. med naturfagene. – Naturfagene har 
en rig tradition for at arbejde med erfa-
rings- og oplevelsesbaseret undervis-
ning uden for skolens lokaler. Samtidig 
er det i vejledningerne for Natur/Teknik 
og Biologi at naturvejlederen er nævnt 
som samarbejdspartner og ekstern læ-
ringsressource.

Hvor kan vi som naturvejledere særligt gøre 
en forskel?
Skolereformens nye tiltag, som f.eks. 
den åbne skole, udeskole, partnerskaber, 
understøttende undervisning samt vari-
eret og anvendelsesorienteret undervis-
ning giver gode muligheder for at få na-
turvejledningen implementeret i skolen, 
da det bl.a. er noget af det vi kan og har 
erfaring med.

På mange natur- og kulturinstitutioner 
er der rig erfaring med, at arbejde med 
elevbaserede aktiviteter (hands-on), 
hvor eleverne lærer med flere sanser i 
spil og hvor de kan lære på netop deres 
niveau. Her tilgodeser vi bl.a. den an-
vendelsesorienterede undervisning og 
elevdifferentieringen. Mange af os na-
turvejledere har gode oplevelser og hi-
storier om, hvordan vi har gjort en for-
skel for elevernes læringsudbytte. Vi er 
vant til at arbejde med eleverne i friere 
rammer og ofte med højt til loftet, så vi 
har en masse værktøjer, som vi kan dele 
med lærerne og pædagogerne. Samtidig 
har vi erfaring med at formidle et fagligt 
stof (natur, miljø, kultur, m.m.), som der 
også arbejdes med i skolerne. Vi for-
midler i autentiske eller særlig tilpasse-
de miljøer og har et godt indblik i det 
faglige og lokale stof, som kan bidrage 
til den erfaringsbaserede læring. Hvis 
lærerne skal sætte sig ind i vores speci-
fikke fagkendskab, lokaliteten og udsty-
ret for blot 3-4 lektioner ude, så mangler 
de forberedelsestid. Det er blot noget af 
det vi skal fremhæve, når vi laver vores 
opsøgende arbejde i forvaltningen og på 
skolerne.

Kompetenceområde Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensmål

Undersøgelse

Eleven kan udføre enkle  
undersøgelser på baggrund 

af egne og andres  
spørgsmål

Økosystemer

1
Eleven kan  

undersøge organismers  
livsbetingelser

Eleven har  
viden om organismers  

livsfunktioner

2

Eleven kan  
undersøge organismers 

livsbetingelser i forskellige 
biotoper, herunder med 

kontinuerlig digital  
dataopsamling

Eleven har viden om  
miljøfaktorer i forskellige 

biotoper

3

Eleven kan undersøge og 
sammenligne græsnings- 
og nedbryderfødekæder i 

forskellige biotoper

Eleven har viden om  
fødekæder, fødenet og  

opbygning og omsætning 
af organisk stof

Fagformål for faget biologi stk. 2: 
 Elevernes læring skal baseres på varierede arbejdsformer, som i vidt omfang bygger på deres egne iagttagelser og undersøgelser, bl.a. ved labora-
torie- og feltarbejde. Elevernes interesse og nysgerrighed over for natur, biologi, naturvidenskab og teknologi skal udvikles, så de får lyst til at lære 
mere.
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Naturvejleder, naturfagslærer/-pædagog el-
ler multikunstner?
Mange steder bliver der stillet spørgs-
mål til naturvejlederens rolle i folkesko-
len, i forhold til om vi skal være natur-
fagslærere, multikunstnere, eksperter, 
konsulenter eller? Hvor meget skal vi 
gabe over? Udeskole, formidling i alle 
fag, kurser, m.m.?

Som Naturvejledere har vi mange for-
skellige uddannelsesmæssige baggrun-
de. Vores erfaringsgrundlag er meget 
forskelligt og vi er ansat på mange for-
skellige vilkår. Det betyder, at vi har 
mulighed for at skabe variation i vores 
naturvejledningstilbud, hvilket er en af 
vores styrker. Derfor må det være op til 
den enkelte kritisk at vurdere egne kom-
petencer, så udfaldet fortsat bliver posi-
tivt og brugbart for målgruppen.

Skal man have et fast katalog med tilbud el-
ler skal forløbene tilpasses individuelt?
Jeg har tit hørt det faste katalog omtalt 
som et pizzakatalog med en lidt negativ 
antydning. Et katalog kan give indblik i 
naturvejlederens kompetencer og inspi-
rere brugeren. Det kan være vejledende 
eller som helt faste tilbud. Læser man 
f.eks. vejledningen for N/T, så står der at 
det er den enkelte lærer, der må tilrette-
lægge sin undervisning, ud fra den eks-
terne udbyders tilbud. Er det f.eks. et 
fast forløb eller kan man aftale, hvad der 
forventes af hinanden og det faglige 
indhold. Det er den enkelte lærer, der er 
ansvarlig for elevernes faglige udbytte, 
så vi kan frit gøre som vi vil. Men det er 
ingen hemmelighed at jo lettere og mere 
smidigt, vi gør det for lærerne, og jo 
mere målrettede og kvalitetsbevidste vi 
er, jo større og bedre efterspørgsel samt 
omtale får vi.

Hvordan når vi skolerne, når vi kun er en lille 
brik i puslespillet?
Der er mange måder at få synliggjort 
vores mange tilbud på. Min erfaring er, 
at hvis man har foden inden for i for-
valtningen og har et godt samarbejde 
med skolekonsulenterne, så er der flere 
døre der åbner sig både hurtigere og 
mere effektivt. Næste skridt kan være at 
deltage på et skoleledermøde og frem-
lægge alle de kvalificerede tiltag, man 
kan bidrage med til elevernes læring. 
Derefter er det oplagt at få lov til at lave 

et lille oplæg på et personalemøde, så 
lærerne/pædagogerne får sat ansigt på 
den lokale naturvejleder. Få evt. skabt 
en kontakt til de naturfagsansvarlige på 
skolerne, som kan være ambassadører. 
Kan de indgå i et netværk, vil det selv-
følgelig være at foretrække, - så kan 
man sammen udvikle og tilpasse tilbud-
dene, så de hele tiden er tidssvarende. 
Tag gerne forbi skolens personalemøde 
en gang om året, da der hele tiden kom-
mer nye lærere til. Det gør det også mu-
ligt at fremhæve nye tiltag, samt synlig-
gøre fagligheden og udbyttet for 
eleverne.

En oplagt chance for at blive implementeret i 
skolerne
Generelt tror jeg ikke at der er mange 
naturvejledere, der bør gøre det meget 
anderledes end de gør i dag. Vi skal blot 
følge udviklingen på skoleområdet samt 
tilpasse og justere vores tilbud, så de 
hele tiden er tidssvarende og lægger sig 
op af skolernes mål. 

Hvis vi vil noget med skolerne, så må 
vi vise det og være skarpe på deres mål 
og behov. Derfor kan det være en rigtig 
god idé at sparre med konsulenter, net-
værk, m.m. i forhold til mål, kvalitet og 
indhold, inden man tager kontakt til 
forvaltningen og skolerne. 

Vi kan hver i sær gøre meget på det 
individuelle niveau, men med reformen 
er det nu, vi på nationalt plan har mu-
lighed for at hængte os fast i skolerne og 
understøtte skolernes faglige og didakti-
ske arbejde.

 o

Foto: Inge Herrun Christensen

Et par drenge sammenligner 
han og hun af lille vandsala-
mander.
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Fredensborg Kommunes  
Naturakademi* har netop  
lanceret en naturkanon for 
alle kommunens skoler.  
Det betyder at alle elever 
hvert år får naturoplevelser, 
som vil præge dem for resten 
af livet. 

Kanonen er udviklet af Naturvejleder 
Thomas Nielsen og Udeskolelærer Jan 
Wilkens Schmidt. Naturkanonen er op-
stået fordi behovet fra lærerne var til 
stede. ”Udgangspunktet er et grundlæg-
gende princip om at være en seriøs sam-
arbejdspartner og leverandør til skoler-
ne. 

Naturvejledning 
– roder ikke bare i jorden med en pind

Vi vil være den førende ”virksomhed” 
når det gælder om at formidle og give 
lærerne en hjælpende hånd til menings-
fulde forløb i naturen. 

Naturvejledninger- er ikke bare der, 
hvor eleverne lærer at rode i jorden med 
en pind, som en skoleleder engang ud-
talte - men derimod en målrettet seriøs 
forretning, der forstår ”kundens” verden 
og behov" - forklarer Thomas.

 Jan supplerer ”Derfor har vi på bag-
grund af Undervisningsministeriets vi-
den- og færdighedsmål skrevet forløb til 
hver årgang, så der ikke kan være tvivl 
om, at eleven lærer noget på dagene. 
Det vil vi opfordre andre Naturvejledere 
til at gøre, hvis de gerne vil ind i folke-
skolen” 

Når eleverne bevæger sig væk fra klas-
*(Fredensborg Naturskole 
alter ego)

Af Thomas Nielsen;
naturvejleder ved Fredensborg 
Kommunes Naturakademi.

Foto: Thomas Rasmussen
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seværelsets teori og ud i virkelighedens 
praksis, bliver indlæringen bedre. Det 
viser en rapport fra 2014, hvor Deloitte 
har undersøgt virkningen af denne form 
for udeundervisning og bl.a. konklude-
rer at ”Det skaber motivation for læring 
hos eleverne, fordi læringen opleves 
mere relevant, virkelighedsnær og me-
ningsfyldt” 

5. årgang fra Nivå Skole er på besøg 
på Naturakademiet i Humlebæk til for-
løbet om vild mad. 

"Jeg har lige været med til at forlægge 
et rålam". Lise på 11 år er stolt og for-
klarer før hun forsvinder tilbage til lam-
met og kammeraterne at "det betyder at 
tage skindet af, så man kan partere dy-
ret". Kødet skal steges over bål. Nogle 
elever laver bålet, andre henter brænde 
og nogen gør klar til at skære køllen ud. 
Jan, som er lærer i dansk, madkundskab 
og matematik, står for denne tværfagli-
ge dag hvor alle fagene bliver bragt i 
spil. 

Det er den undervisning man i fag-
sprog kalder understøttende eller den 
åbne skole. Politikerne har raslet med 
sablen og måske kommer denne form 
for undervisning op til debat igen. "Det 
vil da være katastrofalt, hvis man allere-
de nu tvivler på om denne form virker" 
siger Jan og begrunder "Vi har et par 
drenge som ikke kan sidde stille i timer-
ne. Det kommer der problemer ud af, 
konflikter opstår og undervisningen går 
i stå. Trivslen går ned, og når den er i 
bund, er der ingen der lærer noget. Men 
kommer de ud, så se hvad der sker." Jan 
peger på to drenge som dirigerer den 
post hvor eleverne udskærer kødet. "Jeg 
turde ikke give de drenge knive i hån-
den hvis de var indenfor, men se hvor 
godt de fungerer her og hvor koncentre-
rede de er" 

Danmarks største portal for Åben Skole 
Den åbne skole er et centralt element i 
folkeskolereformen.

En undersøgelse fra Kommunernes 
Landsforening fra juni 2015 viser, at 
man i mange kommuner oplever udfor-
dringer med at komme i gang med

den Åbne Skole. Webportalen www.
skolenivirkeligheden.dk er tænkt som 
en hjælpende hånd til kommunerne, læ-
rerne og pædagogerne i den forbindelse.

Portalen støtter op omkring den åbne 

skole ved at samle tilbud, som lærere og 
pædagoger kan bruge i de forskellige fag 
eller i den understøttende

undervisning. Skolen i virkeligheden 
startede i Fredensborg Kommune og 
Fredensborgs Naturakademi er selvsagt 
en stor del af skolenivirkeligheden.dk. 
Herfra har portalen spredt sig til mange 
af de omkringliggende kommuner, men 
der er stadig lang vej til at dække hele 
landet. Portalen er pt. videreudbredt til 
19 kommuner og rummer mere end 
1200 tilbud. Vores drøm er, at få hele 
Danmark med!

Ideen bag portalen er simpel. Skolen 
skal ud i virkeligheden og virkeligheden 
skal ind i skolen, så eleverne forbinder 
klasseværelsets teori med virkelighe-
dens praksis. 

”Baggrunden for skolenivirkelighe-
den.dk er måden vi laver naturformid-
ling på i Fredensborg. Den er karakteri-
stisk ved, at undervisningen foregår der, 
hvor det er mest relevant- og med de 
fagpersoner, der giver bedst mening. 
Den ide fik jeg, da jeg var med til at 
starte skolehaverne Haver til Maver. Her 
oplevede jeg, at børnene blev mere inte-
resserede, når landmanden, kokken eller 
gartneren fortalte med deres entusias-
me. Så derfor tager klasserne i Fredens-
borg til Øresundsakvariet, hvis det 
handler om hav. Er sammen med Na-
turstyrelsen, hvis det drejer sig om skov 
og er sammen med mig, når det handler 
om jagt og vild mad”, forklarer naturvej-
leder Thomas Nielsen. 

”Mit ønske for fremtidens naturvejle-
dere er, at vi tager naturvejledningen se-
riøst på en måde, der går langt udover 
det faglige indhold. Hvis vi skal formå at 
have en ”drift overenskomst” og være en 
integreret del af folkeskolen, er det afgø-
rende, at vi kender den verden vi vil 
skrive os ind i. I samarbejde med sko-
lerne skal vi sætte mål og være bevist 
dygtige i vores leverancer og inspiration, 
der skal indtænke andre faggrupper end 
os selv. Kort sagt hvis vi skal gøre en reel 
forskel i folkeskolen, kommer der først 
resultater, hvis vi lytter til kunden. Lige 
nu handler det meget om læringsmål, 
og det er min erfaring, at de åbner døre-
ne til skolen fordi der er et naturligt J 
behov".

 o

Foto: Thomas Rasmussen

Foto: Thomas Rasmussen

21
NATUR vejleder  •  25. årg.  •  nr. 3  •  2016



I sommeren 2014 befandt  
folkeskolen sig midt i store 
forandringer som følge af  
reformen. Samme sommer 
valgte Fredensborg Skole at 
søsætte et nyt udeskole- 
projekt. 
– Et projekt der placerede  
naturskolen og naturvejle-
deren direkte i skolegården. 
Projektet skulle i første omgang målret-
tes Fredensborg Skoles 1. og 2. klasses 
elever, samt de 0. til 5. klasses elever der 
gik på den tilhørende Karlebo-afdeling. 
- I alt ca. 250 elever. 

Af Peter Laxdal; 
skov & landskabsingeniør,
naturvejleder på Fredensborg 
Skole, med ansvar for udesko-
len.

Et portræt af en 
naturvejleder i 
skolegården

 1. august 2014 trådte jeg så ind på min 
nye formidlingsarena med et flot bålhus, 
et udekøkken, og en blomstrende køk-
kenhave, som forældrene fra Karlebo 
havde brugt sommeren på at anlægge. 
Det var en fantastisk praktisk ramme, 
men da alt var nyt og uprøvet, var der 
meget jeg og lærerne skulle have på 
plads: udstyr, udvikling af faglige læ-
ringsforløb, koordinering mellem min 
rolle og lærernes rolle, it, drift af areal 
mm. 

Jeg havde regnet med en hård start, 
men det her var vildt – og heldigvis 
også vildt spændende. 14 dage efter stod 
vi med de første elever, og så er det el-
lers bare kørt derudaf siden.

Hvorfor skifte tryghed ud med kaos?
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I den første tids kaos måtte jeg til tider 
standse op og se tilbage på, hvorfor jeg 
havde haft behov for at tage et så vold-
somt karriereskifte. 

I mange år havde jeg mit daglige virke 
i Haver til Maver på Aarstidernes skøn-
ne gård i Humlebæk. Jeg var en nøglefi-
gur i Haver til Maver, som jeg selv har 
været med til at præge og drive i en år-
række, sammen med en masse gode 
kollegaer. Det var en fantastisk tid. Men 
jeg var blevet nysgerrig: Lærere og ele-
ver elskede at besøge skolehaverne, men 
hvorfor brugte de ikke i højere grad vo-
res gode undervisningsforløb hjemme i 
klassen? Og hvorfor var det så svært for 
skolerne at flytte undervisningen ud i 
det fri, når nu potentialet var så stort og 
lovende? Jo længere tid der gik, desto 
mere nysgerrig blev jeg, og da mulighe-
den bød sig, slog jeg til. Nu skulle min 
naturvejlederpraksis udfordres! 

En anderledes hverdag
Min hverdag i dag er på mange områder 
meget anderledes end før. Forskellene 
spænder over alt fra forberedelsestid og 
tilhørsforhold, til kollegaer og ledelse, - 
med en deraf ændret rolle. Det er en 
spændende hverdag, og en hverdag som 
jeg holder meget af.

Udvikling af en naturskole midt i skolegår-
den
I mit tidligere arbejde havde jeg en ho-
vedsæson med mange elever pr dag, 
men aldrig mere end 4 timer i træk, 
samt en vintersæson med mange dage 
uden elever - i dag har jeg elever fra kl 
8.30 til 13.30 stort set hver dag, hele 

skoleåret. I mit nye job har jeg fået det 
samme antal forberedelsestimer og kon-
frontationstimer som en almindelig læ-
rer. Jeg har ingen lærerbøger at læne 
mig op ad. Jeg har meget praktisk arbej-
de før og efter undervisningen, projekt-
ledelse, og et areal som skal vedligehol-
des. Inden for den ramme, skal jeg så få 
en udeskole op at stå, midt i skolegården 
(I øvrigt en meget stor og grøn skole-
gård). Der er ikke meget tid til udvik-
ling og praktisk arbejde, så jeg må tæn-
ke anderledes. I stedet for at læne mig 
op ad lærebøger, læner jeg mig op ad 
min erfaring og baggrund. Basis er min 
spejderlederbaggrund. Det med at få 
noget til at lykkes i en omskiftelig ram-
me, hvor vejr, vind og børnene altid 
driller. Derudover bruger jeg naturligvis 
min erfaring jeg fik som naturvejleder i 
Haver til Maver og den faglighed jeg fik 
bygget op der.

Fast naturvejleder for 10 klasser
I dag er det de samme 10 klasser der 
kommer fast hver 2. uge hele året. Det 
betyder: at jeg lærer eleverne og deres 
navne at kende, at jeg kan indgå i sam-
arbejdet omkring enkelte elever og klas-
sens trivsel, at jeg kan tilpasse undervis-
ningen i forhold til den enkelte klasse 
og elev, at jeg ved, hvem i 2.a, der kan 
håndtere en økse og tænde bål og, at jeg 
kender den enkelte lærer godt. Når jeg 
så samtidig har mulighed for at beholde 
min identitet som naturvejleder og at 
jeg har mit ”eget sted” jeg kan præge, - 
så nærmer jeg mig det optimale i for-
hold til min motivation og arbejdsglæ-
de. 

Fakta om  
Fredensborg Skole
Fredensborg Skole har 
lige under 900 elever.
Eleverne er fordelt på  
3 matrikler:
Indskolingsskolen 0-5år-
gang på Benediktevej.
Udskolingsskolen 6-9 år-
gang på Vilhelmsro.
Afdeling Karlebo  
0-5 årgang. 
Skoleleder:  
Jens Bernhardt.

Fakta om udeskolens tilblivelse og principper 

•  Udeskolen blev til ved et samarbejde mellem en forældregruppe fra Karleboafdelingen,  
Skolebestyrelsen og skolens ledelse.

•  Skolen fandt økonomien til driften, mens forældregruppen søgte midler til materialer.
•  Forældregruppen lagde en del arbejde i sommeren 2014 til bygningen af bålhus, udekøkken 

og køkkenhave.

Undervisningen i udeskolen består af 3 platforme:
•  Lokalsamfundet: samarbejde med gammel mølle, museet, kirken, private lodsejere mm.
•  Håndværk/praktisk arbejde: Altid et praktisk element i undervisningen fx sav, kniv, økse, 

hammer, haveredskaber, hulebygning mm.
•  Naturen i lokalområdet: Eleverne får undervisning om naturen i lokalområdets natur.
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Kollegaer
Før havde jeg kollegaer som jeg delte 
grundinteresse med (økologi og bære-
dygtighed) og som elskede udvikling og 
nytænkning. I dag har jeg kollegaer som 
er bundet op af faglige mål, prøver og 
deadlines, og som må tilpasse sig til 
stram lovgivning, politiske tiltag og 
udefrakommendes idéer. Udeskolen var 
sådan set også en udefrakommende idé, 
som lærerne skulle integrere i deres 
praksis, så jeg mødte da også skepsis 
over for projektet. Heldigvis ikke over-
for mig som ikke-læreruddannet natur-
vejleder. I dag er alle de involverede læ-
rere i udeskolen glade for projektet, og 
vi har fået et godt og givende samarbej-
de op at stå omkring denne nye form for 
undervisning.

Ledelsen
Før havde jeg en god og visionær ledel-
se. Det har jeg også i dag! Ledelsen er 
meget bevidst om, at min rolle er ander-
ledes. Jeg har en stor grad af frihed til at 
tænke nyt sammen med de enkelte læ-
rerteams, og når noget mislykkes eller 
går skævt har udmeldingen - indtil nu - 
været, at ”den der vasker op smadrer 
glas”. At ledelsen hele tiden har vist for-
ståelse for præmissen om at opbygge en 
”udeskole” midt i skolegården er essen-
tielt for at projektet er lykkedes. 

Ledelsen har fra starten stillet det 
krav, at udeskolen skal have samme høje 
faglige niveau som i klasseværelset, lige-
som det har været vigtigt, at det er fage-
ne, der er styrende i udeskolen. Fag som 
Natur-teknik, dansk og matematik. 
Samtidig skal udeskolen være med til at 

motivere, give klasserne bedre trivsel og 
mere bevægelse. Samlet set er målet, at 
succesen skal kunne aflæses i de norma-
le undersøgelser og tests, at klasserne på 
udeskolen scorer højt på trivsel samtidig 
med, at eleverne også scorer højt i faget 
dansk, som er det fag, der lægger de fle-
ste timer i udeskolen.

Min rolle som naturvejleder
I projektets første år var tendensen, at 
jeg var naturvejlederen og læreren var 
gæst. Alting gik så stærkt og reformen 
tog på kræfterne. Men nu er der faldet 
ro på, og efter 2 år, er udeskolen som 
læringsmiljø et givende og ligeværdigt 
samarbejde mellem naturvejleder og læ-
rer. I dag oplever eleverne os mere som 
et ”værtspar”, der har definerede roller 
igennem undervisningen. Udeskolen, 
og jeg som naturvejleder, bliver udadtil 
brugt i skolens markedsføring og story-
telling, så man kan sige, at det at have en 
naturvejleder og en udeskole er ved at 
blive en del af skolens identitet. 

I forhold til lærerne, så er de naturlig-
vis meget forskellige: Nogle elsker at 
komme ud med deres klasser til udesko-
len, andre lærer aldrig helt at holde af 
hvepse, regn og kulde. Men alle er alli-
gevel glade for udeskolen og principper-
ne bag. Og år for år bliver lærerne bedre 
til at integrere udeskolens læring og ak-
tiviteter i den almindelige undervisning 
– før og efter besøgene i udeskolen. 

Helt afgørende er det, at lærerne ved, 
at de møder mig i udeskolen, og at jeg 
uanset vejr og vind går forrest med højt 
humør. De ved, at deres elever elsker de-
res udeskoledage, ligesom de ved, at jeg 
respekterer lærernes forskellighed og 
deres virke.

Jeg er selv meget glad for at være 
kommet ind i motoren på folkeskole 
med den slags visioner. Det er hårdt ar-
bejde, og jeg er mange timer i ilden hver 
dag, men det er det hele værd, når jeg 
kan følge eleverne så tæt over så lang en 
periode. Samtidig håber jeg på, at jeg er 
med at grundlægge en sund og livslang 
interesse for naturen og udelivet hos 
eleverne.

Så naturvejleder, velkommen i folkesko-
len!
  o
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Folkeskolereformen ligger, på 
godt og ondt, i slipstrømmen 
af en bevægelse fra en tro på 
tillid, til en tro på kontrol. Det 
kommer til udtryk i eksempel-
vis lærernes arbejdstidsreform 
og  introduceringen af læ-
ringsmålstyret undervisning. 
Begge dele stiller nye krav til 
naturskolens didaktik. Samti-
dig er der imidlertid også dik-
teret et krav om, at skolen skal 
åbne sig, i forhold til omver-
denen og virkeligheden der-
ude, - også kendt som ”åben 
skole”. 
Da eleverne samtidig har fået forøget ti-
metallet markant, er der potentielt set 
basis for en øget brug af naturskolens 
tilbud. For at høste frugterne af denne 
opståede mulighed, har vi på Køben-
havns Naturskole måttet forholde os til 
følgende udfordringer

•  Tidsforbrug, logistik og transport: 
Eleverne er længere tid i skole, men 
skemaerne er også blevet mindre 
fleksible.

•  Nye Fælles Mål har betydet skærpe-
de krav fra flere skolers side til ind-
hold og dokumentation af lærings-
målene, men introduktionen af den 
nye tænkning har også medført en 
større variation i lærernes forvent-
ninger til vores support.

•  Åben skole konceptet har fået mange 
aktører til at melde sig på banen og 
Københavns Kommune har gennem 
støtte gjort mange tilbud gratis på te-
atre, museer og lignende, hvilket har 
medført en øget konkurrence om 
skolernes tid blandt de eksterne læ-
ringsrum.

Men i en situation med store forvent-
ninger fra centralforvaltningen og øget 
arbejdspres på lærerne som følge af om-
stillingen, er der også opstået en helt ny 
mulighed for, at placere naturskolen 
strategisk som et bindeled imellem par-
terne. Her er hvad vi har gjort:

Naturskolen efter  
folkeskolereformen:
Fleksible tilbud og tydelig kommunikation

Jaris Bigler, naturvejleder, 
forstkandidat og  
Giuliano Matessi, 
 naturvejleder, biolog  
Københavns Naturskole

Med støtte fra Friluftrådet har 
vi udviklet ”Børn Skaber 
Natur”-traileren, som sam-
men med det mobile snitte-
værksted ”Træløberen” er de 
tunge mobile enheder. De 
kræver i sagens natur en bil, 
men i andre tilfælde kan en 
rygsæk eller en cykeltrailer 
med grej dog gøre det.
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Fleksibilitet!
Vores standardforløb på naturskolen var 
tidligere på 4 timer, som typisk lå i tids-
rummet 9.00-13.00. Efter reformen har 
vi både oplevet skoleklasser der har fået 
tid til at bruge hele dagen på et forløb, 
og andre, der kun kan finde tiden i kor-
tere tidsrum, som ovenikøbet er place-
ret i helt faste blokke i skemaerne. Vi til-
byder derfor nu både vores tidligere 
standardforløb (men nu med mulighed 
for forlængelse af aktiviteterne der dog 
typisk foregår på egen hånd) og samti-
dig har vi udvidet med kortere tilbud. 
Vi har endvidere suppleret med mobile 
enheder, så en del af tilbuddene kan af-
vikles tæt på hjemskolen, hvorved 
transporttiden nedsættes markant. Også 
på indholdssiden og i niveauet af service 
fra vores side, er vi blevet mere fleksible. 
Nogle lærere har været helt trygge ved 
omstillingen. De kommer med egne læ-
ringsmål og ønsker måske blot at bruge 
vores lokalkendskab til naturområder-
ne, vores grej eller vores ideer til aktivi-
teter, hvorefter de så planlægger og gen-
nemfører et forløb på egen hånd. Andre 
har efterspurgt helt gennemarbejdede 
forløb fra vores side, hvor vi med ud-
gangspunkt i Fælles Mål har formuleret 
læringsmål og tegn på læring. 

Vi tog selv tidligt i processen på kurser i 
de nye Fælles Mål, så vi var rustet til 
omstillingen. Det viste sig at have den 
sidegevinst, at centralforvaltningen så 
os, som et aktiv i arbejdet med at intro-
ducere læringsmålsstyret undervisning 
ude på folkeskolerne. Det øgede kend-
skab til naturskolen fra forvaltningens 
side har kastet mange andre samar-
bejdsprojekter af sig. Vi bliver nu benyt-
tet til at stå for undervisningstilbud til 
lærerne på sommeruniversiteter, faglige 
forløb for fagteams, årgangsteams eller 
hele lærerkollegier, og vi bruges i stigen-
de grad som konsulenter indenfor især 
naturfag, udeskole, sundhed og team-
building. Vi er, med andre ord, også ble-
vet mere fleksible hvad målgrupper an-
går. 

Al denne fleksibilitet, og de mange ak-
tører på markedet, stiller dog større 
krav til arbejdet med naturskolens profil 
og synlighed.

Tydelig kommunikation
Københavns Kommune har lanceret en 
Åben Skole portal, hvor kommunens 
lærere kan søge i de mange gratis tilbud. 
Vi har alle vore tilbud liggende i dette 
forum. Vi viderefører dog stadig vores 
egen hjemmeside, som samtidig funge-

Figurtekst: Det har været vigtigt for vores kommunikation med lærerne, at man både kan genfinde de oprindelige målpar fra Fælles Mål og samtidig kan 
se vores konkret opstillede læringsmål for forløbet.

Eksempel på Fælles mål og læringsmål til 3.-4. klassetrin for en af aktiviteterne under Københavns Naturskoles 
forløb ”Bier og blomster – og honning!”.

Aktivitet Fælles Mål –  
Handlemål

Fælles Mål –  
Vidensmål Læringsmål

Besøg i bigården og 
honningslyngning 

Natur og teknologi 
Produktion:
Eleven kan beskrive en proces fra 
ressource til færdigt produkt.

Madkundskab
Bæredygtighed og miljø:
Eleven kan analysere fødevare-
gruppers vej fra jord til bord og til 
jord igen.

Natur og teknologi 
Produktion:
Eleven har viden om enkle  
produktionskæder.

Madkundskab
Bæredygtighed og miljø:
Eleven har viden om fødevare-
gruppers bæredygtighed.

• Eleven har viden om nogle 
af biavlerens redskaber og 
arbejdsgange og kan  
beskrive honningens vej  
fra blomst over tavle,  
skrælning, slyngning  
og endelig glas.

• Eleven kan analysere  
honnings vej fra CO2 og  
sollys til glas – og nedbryd-
ningen efterfølgende.
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Københavns Naturskole 
består af en større  
naturskole samt flere 
mindre baser i og  
udenfor København,  
og servicerer årligt 
30.000 brugere

Den fleksible  
3-stjernede restaurants menu
I en storby som København, med over 70 skoler og mere 
end 600 institutioner, og dertil svarende antal lærere og 
pædagoger, skal en naturskole kunne adressere en meget 
bred vifte af behov. 
Fra den erfarne naturfagslærer, som har styr på alt det fag-
lige og praktiske, men har brug for lokalkendskab til lige 
den plet af natur hun skal ud i, - til den nyuddannede lærer 
uden linjefag i naturvidenskab, som skal have sin første 
klasse i Natur/Teknologi og har meget lidt forberedelsestid. 

Det er derfor at vi på Københavns Naturskole har udviklet 
en fleksibel palette af aktivitetstilbud. I stil med en Miche-
lin restaurants totale madoplevelse, hvor de lærere og pæ-
dagoger, som er på bar bund, kan vælge en ret fra en top-
tunet menu, nøje planlagt professionelt af kokken, der 
forstår at vride det bedste ud af sæsonens lokale råvarer, 
mens de som har specifikke ønsker og egne forslag, kan få 
kokken til at kvalificere ideerne og kreere et personligt 
måltid herudfra. Og så naturligvis alt det der ligger et sted 
imellem disse to yderpoler.

rer som bookningssystem, og den evalu-
eres løbende med det formål at sikre at 
den er nem at afkode, set fra lærernes 
synspunkt. 

Og her må man nok vælge hvem man 
retter opmærksomheden imod. Det er 
naturligvis rart at have en flot og præ-
sentabel hjemmeside, som ligeledes ap-
pellerer til beslutningstagere og poten-
tielle samarbejdspartnere, men man kan 
ikke få begge dele, hvis det skal være 
nemt afkodeligt for alle målgrupper. Vi 
har derfor valgt at kommunikere til øv-
rige målgrupper ad andre kanaler og 
målrette hjemmesiden mod vores ker-
nebrugere, nemlig lærerne. Derfor kan 
man nemt og overskueligt både søge, 
læse om og booke vores forløb samme 
sted. Selve søgningen kan foretages på 
klassetrin, fag, emneord, geografisk sted 
og udbyder (der er nemlig flere eksterne 
læringsrum i kommunen som vi har en 
del lighedspunkter med). For også at 
gøre det nemt for lærerne at finde den 
rigtige udbyder, har vi brugt en del tid 
på at dele vores fagområder tydeligt op 

imellem os. Således tager eksempelvis 
Øresundsmiljøskolen sig af formidlin-
gen fra strandkanten og ud i havnen 
samt Øresund, mens Københavns Na-
turskole tager sig af naturen fra strand-
kanten og indefter. 

Til alle forløb er der udarbejdet en 
forløbsbeskrivelse. Den helt overlagt 
gjort meget printvenlig og fylder højst 
en A4-side og indeholder al væsentlig 
information om såvel fagligt indhold 
som praktiske detaljer og logistik. Før i 
tiden kunne vi også finde plads til de 
faglige mål. Men nu har vi  valgt en ny 
måde at fremstille hvorledes forløbet 
forholder sig til Fælles Mål, så lærerne 
både kan genfinde konkrete færdigheds- 
og videnmålpar, samt spejle deres behov 
i vores opstillede læringsmål (se eksem-
pel). Vi udvælger bevidst de målpar, 
som normalt vil være sværest for lærer-
ne at indfri på hjemskolen, og som sam-
tidig er dem vi har bedst mulighed for 
at løfte kvalificeret.

 o
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Der ligger mange grønne 
o aser rundt omkring i  
Hvidovre.  
Man skal ikke gå eller cykle 
langt, for at komme til skønne 
områder med højt til loftet, 
hvor naturens indtryk og vid-
der indbyder til en masse sjov 
og spændende læring. 

Hvad end der står dansk, matematik, 
natur/teknologi, historie eller noget helt 
andet på skoleskemaet, så er der masser 
at gå på opdagelse i, bl.a. på Vestvolden, 
på Avedøreslettens vidder fyldt med får, 

Vores naturområde 
- Et eksempel på udeskole i Hvidovre

i de mange smukt anlagte parker og 
vandhuller eller langs kysten ved Kalve-
boderne. 

Jeg arbejder som udeskolevejleder på 
Quark Naturcenter i Hvidovre Kommu-
ne. Og det er lige netop den nærværen-
de natur, som eleverne skal ud og bruge 
som læringsrum, når jeg laver udeskole-
forløb med dem. 

Risbjergskolen i Hvidovre ligger tæt 
ved Vigerslevparken, derfor var det op-
lagt at vi brugte stedet som læringsrum, 
da jeg i foråret havde et udeskoleforløb 
med 3.a. Hele maj måned mødtes vi 1-2 
dage om ugen, og ud over at eleverne 
lærte om naturen der hvor de bor, blev 

Af Mette Lynge Nielsen,
udeskolevejleder på Quark, 
Hvidovre Kommunes  
Byøkologiske Naturcenter
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det nære naturområde et klasselokale 
med bevægelsesfrihed. Det gav nogle 
anderledes muligheder for at øve deres 
færdigheder i dansk, matematik og bil-
ledkunst. I samarbejde med lærerne ud-
valgte vi de områder, der passede ind i 
deres årsplan i de forskellige fag. Da det 
passede bedst ind i deres skema, at klas-
sen var i parken ca. 3 timer pr. gang, be-
sluttede vi, at de havde et fag af gangen. 

Omdrejningspunktet var naturen i par-
ken og den del af Harrestrup å der løber 
igennem. Som det første blev området 
undersøgt med naturfaglige briller. På 
den måde fik eleverne mulighed for at 
udforske området og lære det godt at 
kende. Det gav dem en ro senere i forlø-
bet, så når vi var der for at have f.eks. 
dansk, blev de ikke distraheret af, hvor 
det bedste klatretræ mon var, eller om 
der var fisk i åen. Desuden gav en opga-
ve, der gik ud på at tegne området, dem 
en klar anvisning af det område, de 
skulle holde sig inden for.

Hver gang vi mødtes i parken, havde 
lærerne forberedt eleverne på dagens 
opgave. Da der i dansk stod haiku digt-
ning på programmet, brugte vi derfor 
ikke tid på at lære reglerne for Haiku-
digte. Det gav en masse tid til at sætte 
sanserne i spil og til fordybelse i skriv-
ningen i de omgivelser, som digtet 

handlede om. At sidde og digte om træ-
et mens man kan lugte og mærke det, 
giver en dimension til skrivningen, som 
gør den mere levende. Elever som har 
svært ved at skrive, kan have nemmere 
ved at komme i gang, når de rent fysisk 
kan røre ved det de skal skrive om og 
bruge deres umiddelbare oplevelse på 
papiret.  

Dansktimerne bød også på interview 
med træerne, der gav eleverne nogle 
helt andre syn på både området og træet 
i sig selv. Spørgsmål som “hvad har du 
oplevet”, “hvad synes du om parken”, og 
“kunne du bedre lide at stå her, før der 
blevet lavet en park”, gav anledning til 
en hel del overvejelser om udviklingen 
af det naturområde, de kun har kendt til 
som en park. Tanken om at stedet har 
set anderledes ud end det gør i dag, var 
for nogen ret vild. 

"Vores faste base i 
Vigerslevparken, var et  

godt og trygt sted at være.  
Der var alt hvad vi skulle bruge,  
og det var dejlig tæt på skolen,  

så vi hurtigt kunne komme frem.  
Vi vil til hver en tid, sig ja  

til et udeskoleforløb igen."
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I billedkunsttimen brugte eleverne de 
naturmaterialer der var til rådighed i 
parken til at kreere flotte kunstværker. 
De havde forberedt sig til timen, ved at 
planlægge hvad de ville lave. Men det 
var ikke helt nemt for alle, da de ikke 
havde taget højde for, om de materialer 
de havde tænkt sig at bruge, nu også var 
tilgængelige og brugbare. Det gav en 
rigtig god snak om, at det er vigtigt at 
tænke hele arbejdet igennem i detaljer 
og have nogle backup planer. At lave 
kunst i naturen lægger op til større krea-
tivitet, da der pludselig er andre materi-
aler at arbejde med end dem som der 
findes i billedkunstlokalet. Men netop 
uforudsigeligheden sætter krav til at 
man tænker sig mere om og planlægger 
arbejdet bedre, for man har ikke de 
samme muligheder for lige at lave det 
om. 

"Vi som lærere har været utrolig 
glade for forløbet. 

Vi kunne se på vores elever, at de 
syntes det var spændende, og de 
glædede sig til at skulle af sted. 

Programmet var meget varieret, 
og det tilgodeså billedkunst,  

N/T, dansk og matematik,  
og det hele var krydret med  

masser bevægelse. 
De tydelige læringsmål for hver 
gang, gjorde eleverne bevidste 

om, hvad de skulle lære,  
og vi kunne mærke,  

at de lærte rigtig meget."

Eleverne har været  
rigtig glade for forløbet.  

De har kun kommet med  
positive tilbagemeldinger, 

 og glædede sig til hver gang.  
De kunne godt lide, 

 at de lavede mange forskellige 
ting, og samtidig var udenfor."

I matematiktimerne lavede vi værkste-
der og brugte naturen til at øve færdig-
heder. På et af værkstederne blev sten 
og grene målt og vejet. Hvor stor forskel 
på vægten er der egentlig på en gren og 
en sten af samme størrelse, og hvorfor? 
Hvor langt er 40 cm? Det kan være 
svært at forholde sig til, og  eleverne 
måtte tænke kreativt og samarbejde for 
at finde de rigtige mål. Naturens materi-
aler blev også brugt til at lave matema-
tikhistorier. Til dem som havde det 
svært ved at overskue hvordan man 
multiplicerer eller dividerer, kunne de 
materialer de selv havde samlet sam-
men, hjælpe dem godt på vej med at 
lave historier og fortællinger. Princip-
perne blev synlige og håndgribelige. 

Næste gang de skal arbejde med be-
stemte mål eller regnearter, er det måske 
lidt nemmere, fordi de har haft det mel-
lem hænderne og brugt det i en anden 
sammenhæng. 

Da snakken flere gange faldt på hvor 
vandet kom fra, blev jeg enig med læ-
rerne om, at det ville være oplagt at slut-
te forløbet ved åens udspring. 

Så ved at undersøge den nære natur, 
blev nysgerrigheden vakt for den fjerne 
natur. Det blev til en udflugt til Ballerup 
på en varm sommerdag med blå him-
mel.

Eleverne var vildt spændte på, hvad 
de mon ville finde i mosen og der gik da 
heller ikke lang tid før de første dyr var 
fanget - og ikke længe før at bakkerne 
var fyldt op med mange forskellige dyr. 
Meget modsat da vi undersøgte åen i 
Vigerslevparken, hvor vi virkelig måtte 
anstrenge os for at finde andet end dan-
semyggelarver. Eleverne undrede sig 
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over, at vandet i Vigerslevparken jo kom 
derfra, så hvorfor var der ikke flere dyr 
der?

Det blev til en god og lang snak om 
forskellige naturområder, udretning af 
åer og levevilkår. En læring som blev 
nærværende og forståelig, fordi de ople-
vede det med egne undersøgelser. Der 
blev helt sikkert lagt op til et videre for-
løb, hvor eleverne på baggrund af deres 
egne erfaringer og interesse, vil få lært 
en masse om udretning af åer, historier 
om Hvidovre udvikling og meget mere. 

Turen til mosen var afslutningen på 
forløbet for mit vedkommende. Frem-
over vil lærerne i teamet selv køre ude-
skoledagene videre. Undervejs har vi 
snakket om, hvordan udeskole kan pas-
se ind i deres daglige undervisning, og 
de har fået tips og råd til det praktiske. 
Der er mange sider på internettet, hvor 
man kan få ideer til, hvad man kan lave, 
men det er ikke altid lige, at man tænker 

over at sætte de forskellige fag ind i en 
sammenhæng, som giver det hele en an-
den dimension. 

Forløbet “Vores naturområde” lægger 
op til en masse videre arbejde, der byg-
ger ovenpå det de har lært om og i om-
rådet. Desuden er stedet nu blevet et 
kendt og trygt sted, hvor de fortsat kan 
øve færdigheder, ved at bruge de mange 
muligheder der er. 

Lærerne og eleverne har fået øjnene 
op for, at udeskole ikke behøver kun at 
være natur, men at de med fordel kan 
have dansk, matematik og meget andet. 
Men ved at bruge naturen, giver det et 
andet afsæt og nogle muligheder for ele-
verne, til at træne deres færdigheder på 
andre måder. Samtidig bliver eleverne 
mere involverede, fordi det der arbejdes 
med er mere nærværende, når de kan 
mærke det. 

 o
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Den åbne skole – 
kortlagt på landsplan

Nationalt netværk af skole-
tjenester har indtil videre  
udgivet 5 kortlægnings-
rapporter, der med hvert sit 
fokus har til formål at afdække 
og formidle praksiseksempler 
og nationale erfaringer med 
relevans for samarbejdet  
mellem skoleverdenen og 
eksterne læringsmiljøer. 
Rapporterne er tænkt som en 
hjælp til indsigt, samt et  
værktøj til alle parter ift. at 
opnå den bedst mulige  
implementering af den åbne 
skole.

I artiklen her vil jeg introducere de 2 se-
neste rapporter, som netop er udkom-
met, samt fremlægge og relatere et par 
af rapporternes pointer, til naturvejlede-
rens rolle ind i den åbne skole.

Kortlægningsrapporten ”Mål for ele-
vers læring” samler erfaringer fra både 
skoleverdenens, kommuners og ekster-
ne læringsmiljøers arbejde med mål for 
elevers læring i den åbne skole. I kort-
lægningen kan du få et overblik over, 
både hvordan kulturinstitutioner og an-
dre eksterne læringsmiljøer arbejder 
med mål for elevers læring i deres for-
beredelse af besøg af skoleelever, og 
hvordan skolerne tilsvarende forbereder 
sig og følger op. Kortlægningen har til 
formål at gøre det lettere for alle parter 
at udmønte den åbne skole, for herigen-
nem at understøtte at eleverne får det 
højest mulige læringsudbytte, når de be-
nytter undervisningstilbud på kulturin-
stitutioner/eksterne læringsmiljøer.

Fleksibilitet
Undersøgelsen viser at de eksterne læ-
ringsmiljøer generelt er fleksible i for-
hold til lærernes ønsker til undervis-
ningstilbud. Der er særligt fleksibilitet 
ift. det faglige indhold af undervisnings-
tilbuddet, mens fleksibiliteten ift. ar-

Af Mia Lindegaard Pedersen,
naturvejleder & underviser ved
Statens Naturhistoriske Museum
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bejdsmetoder og aktiviteter er mindre. 
Det at arbejdsmetoderne er mindre 
fleksible spiller fint sammen med at 71 
% af skolelederne vurderer, at det i høj 
grad/i nogen grad er vigtigt, at under-
visningsformen er anderledes på kultur-
institutioner/eksterne læringsmiljøer 
end hjemme på skolen. 

I naturvejledernes praksis er der stor 
forskel på fleksibiliteten både ift. det 
faglige indhold, undervisningsformen 
og arbejdsmetoderne. Ifølge undersø-
gelsen her, vil naturvejlederne stå sig 
godt ved at holde fast i den anderledes 
undervisningsform og arbejdsmetoder. 
Vi kan, med fordel se kritisk på vores 
tilbud ift. hvor vi tilbyder noget som læ-
rerne ikke selv kan lave med eleverne 
hjemme på skolen. - Hvor i vores tilbud 
møder de særligt de autentiske arbejds-
metoder og en undervisningsform som 
ikke kan kopieres hjemme på skolen 
med det samme udbytte? 

I forhold til fleksibiliteten i det faglige 
indhold, findes der i naturvejlederver-
denen alt fra ’pizzakataloget’ med et 
overvældende udbud af fagligt fastlagte 
aktiviteter, til den individuelt skrædder-
syede aktivitet. Fleksibilitet ift. det fagli-
ge indhold er uden tvivl en god, og øn-
sket, service til lærerne, for at kunne 
passe forløbet bedst muligt ind i lærer-
planerne for den enkelte klasse. Dog må 
fleksibiliteten ikke ende med at gå ud 
over kvaliteten. Hvor går grænserne for 
fleksibiliteten i de enkelte forløb og akti-
viteter, hvis vi stadig skal kunne sikre 
eleverne et højt fagligt udbytte på et 
kendt grundlag? 

Kvalitet
Kortlægningen peger på, at mange af de 
eksterne læringsmiljøer opstiller mål for 
elevernes læring, særligt ift. at øge un-
dervisningstilbuddenes kvalitet. Det 

handler både om at øge kvaliteten af un-
dervisningstilbuddene, om at sikre, at 
lærerne får det udbytte af undervisnin-
gen, de forventer, samt om at øge ele-
vernes læring. Endvidere er læringsmå-
lene med til at sikre ensartethed samt 
relevans i undervisningen. 

De eksterne læringsmiljøer har et an-
det udgangspunkt for at kunne opstille 
og arbejde med mål for elevernes læ-
ring, end lærerne hjemme på skolerne 
har. 

”Vi kender ikke eleverne og må derfor 
tage didaktisk udgangspunkt i indhol-
det. En omhyggelig målfastlæggelse i 
indholdet muliggør en differentiering 
på stedet til den enkelte klasse/undervi-
ser” 
(Statsanerkendt/statsligt museum, Region Hoved-
staden) 

”Det at arbejde med målstyret under-
visning har løftet vores undervisnings-
tilbud meget. Det har blandt andet be-
tydet, at vi har gentænkt tilbud, der 
ikke fungerede, med stor succes” 
(Eksternt læringsmiljø, Region Hovedstaden)

Vi har som naturvejledere en mulighed 
for at bruge læringsmålene konstruktivt 
i vores arbejde. Gennem opstilling af 
læringsmål for vores undervisningstil-
bud kan vi styre efter, at fremme den 
ensartethed, relevans og kvalitet der dels 
kan højne elevernes faglige udbytte, dels 
sikre at lærernes forventninger til ud-
byttet af undervisningen imødekom-
mes, - og dermed måske også sikre at de 
vender tilbage med flere klasser. Kort-
lægningen peger på, at kun ca. halvde-
len af de eksterne læringsmiljøer arbej-
der med mål for elevernes læring i alle 
deres undervisningstilbud. Såfremt vi 
som naturvejledere har udbudte under-
visningsforløb uden målstyring, kan de 

• Mål for elevers læring ved skolers brug af undervisningstilbud på  
kulturinstitutioner og eksterne læringsmiljøer (sep. 2016)

• Samarbejder og partnerskaber mellem skoler, kommuner, kulturinstitutioner og 
eksterne læringsmiljøer (sep. 2016) 

• Skolers brug af undervisningstilbud på kulturinstitutioner og eksterne læringsmiljøer (2016)

• Skolers transport af elever til kulturinstitutioner og eksterne læringsmiljøer (2016)

• Kommunernes understøttelse af kulturinstitutionernes undervisning (2014)
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måske med fordel gentænkes ind i en 
ramme, der taler ind i Fælles Mål. Så de 
giver lærerne en sikkerhed for ensartet-
hed i produkterne fra gang til gang, gør 
det nemmere at overskue udbuddet 
samt inspirerer lærerne til at prøve nyt. 
Fleksibiliteten ift. det faglige indhold, vil 
stadig kunne opretholdes igennem dif-
ferentiering inden for rammen. 

Det er dog yderst relevant at vi reflek-
terer over hvorfor vi opstiller lærings-
målene, samt at overveje hvordan de op-
stilles. Sætter vi læringsmål for 
kvalitetens og faglighedens skyld? For 
lærernes, elevernes eller vores egen 
skyld? Er opstillingen af målene målret-
tet mod lærerne og taler vi ind i deres 
behov? – Har vi evt. brug for hjælp fra 
lærerne eller evt. et kursus for at kunne 
løfte opgaven med opstilling af lærings-
mål kompetent?

Evaluering
Ifølge kortlægningen er dét at kunne 
kvalificere eksisterende undervisning 
grunden til, at mange eksterne lærings-
miljøer opstiller mål for elevernes læ-
ring. Den samme grund fremhæves ift. 
hvorfor der evalueres. Når der i kort-
lægningen ses på, hvordan de eksterne 
læringsmiljøer reelt gennemfører evalu-
eringer af undervisningen, kan der dog 
stilles spørgsmålstegn ved, om det rent 
faktisk giver de nødvendige redskaber 
til at kvalificere undervisningen. Spør-
geskemaundersøgelsen viser, at 94 pct. 
af de eksterne læringsmiljøer evaluerer 
deres undervisningstilbud til grundsko-
ler. 73 pct. af de eksterne læringsmiljøer 
gennemfører dog deres evalueringer til-
fældigt, fx hvis der er tid til overs efter 
endt undervisning, og ofte har disse 
evalueringer desuden en ustruktureret 
mundtlig form, hvor der er fokus på ele-
vernes oplevelse af besøget, fremfor de-
res faglige udbytte. 

Når vi som naturvejledere udarbejder 
og opdaterer vores tilbud til folkeskoler-
ne, kan vi med fordel holde os for øje at 
kvalificere undervisningsforløbene gen-
nem en mere struktureret brug af evalu-
ering, samt gennem et større fokus på 
elevernes læringsudbytte og indholdet 
frem for på oplevelsen. Dermed ikke 
sagt at oplevelsen ikke kan være en del 
af målet med naturvejledningens under-
visningsforløb. 

Rapporten sætter endvidere fokus på 
lærernes faglige forberedelse af eleverne 
inden deres deltagelse i undervisnings-
tilbud i de eksterne læringsmiljøer, og 
konkluderer at lærerne har forskellige 
vilkår for og holdninger til, at forberede 
brugen af undervisningstilbuddene. Li-
gesom lærernes forskellige formål med 
at forberede eleverne behandles.

Kortlægningsrapporten ”Samarbejder 
og partnerskaber” giver en status på og 
et overblik over, måder at arbejde med 
samarbejder og partnerskaber i den 
åbne skole. Her sættes der fokus på erfa-
ringer med samarbejderne mht. hvem 
der er involveret, hvad der samarbejdes 
om, roller samt aftaler. Endvidere sættes 
der fokus på både de udfordringer sko-
lerne og kulturinstitutionerne/de ekster-
ne læringsmiljøer oplever, når de indgår 
samarbejder, og hvilke udbytter, de får 
af dem.

Samarbejdets ophæng
89 pct. af de eksterne læringsmiljøer an-
giver, at en enkelt lærer altid eller ofte er 
involveret, når de indgår samarbejder 
med skoler. 

Et godt samarbejde kræver en balance 
mellem engagement og formalisering. 
Det er fint at samarbejdet er personbå-
ret, så længe det ikke bliver personaf-
hængigt. Udfordringerne ved, at et sam-
arbejde er koblet op på en enkelt lærer 
er, at samarbejdet bliver meget sårbart 
over for ændringer, hvis denne lærer fx 
vælger at skifte job eller bliver syge-
meldt. 

En af anbefalingerne fra undersøgel-
sen går på, at sørge for at inddrage sko-
lernes ledelsesniveau i indgåelsen af af-
taler, således at de sikres mod at stå og 
falde med en bestemt persons deltagel-
se. Ledelsen kan sikre forankringen, un-
derstøtte videndeling og sikre at der gi-
ves tid til samarbejdet, mens læreren 
kan sikre handling i praksis og ny læ-
ring. Det kan således være relevant for 
os som naturvejledere at overveje op-
hænget for de samarbejder vi indgår i. 
Er der muligheder for at inddrage ledel-
sen, flere andre lærere eller andre sam-
arbejdspartnere for at sikre ophænget 
yderligere?
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Udbytte og udfordringer
Både lærere og kulturinstitutioner/eks-
terne læringsmiljøer oplever, at samar-
bejder kan give et udbytte. Både for dem 
selv, men i høj grad også for eleverne. 
Kulturinstitutionerne/de eksterne læ-
ringsmiljøer oplever at samarbejder 
øger kvaliteten af deres undervisnings-
tilbud, og skaber medejerskab og am-
bassadører for deres institution, mens 
lærere oplever at deltagelse i samarbejde 
giver arbejdsglæde og nye faglige input. 
Hvad angår eleverne, oplever både de 
eksterne læringsmiljøer og lærere, at 
samarbejderne giver dem et større læ-
ringsudbytte, fordi gentagelse og tryg-
hed giver dem mulighed for at fordybe 
sig i arbejdet. 

Der er dog også udfordringer forbun-
det med at indgå i samarbejde, hvor 
særligt mangel på tid bliver fremhævet 
som en stor udfordring af både de eks-
terne læringsmiljøer og lærere, mens fx 
også rollefordeling, kommunikationen 
mellem parterne og logistik særligt 
fremhæves af kulturinstitutionerne.   

Anbefalingerne fra undersøgelsen er, 
at alle parter i samarbejderne nøje over-
vejer hvilket udbytte der ønskes af sam-
arbejdet inden det påbegyndes, samt at 
det hele tiden sikres at samarbejdet be-
væger sig frem imod dette mål. Endvi-
dere at der forventningsafstemmes ift. 
hvor meget tid og hvor mange ressour-

Rapporterne findes i både 
fuld længde samt i PIXI-ud-
gaver med rapporternes kon-
klusioner og anbefalinger. 
Find dem her: www.skole-
tjenestenetvaerk.dk 

Her finder du også  
kontakt oplysninger til  
Skole tjenesteNetværk for  
yderligere sparring ift.  
kortlægningerne.

cer de forskellige parter kan lægge i 
samarbejdet, så der sikres realistiske 
forventninger, og så det sikres at de 
planlagte arbejdsopgaver kan løses in-
den for de givne rammer.

Rapporten sætter endvidere fokus på 
definitionen af partnerskaber og samar-
bejder da begreberne anvendes på for-
skellig vis, den dykker ned i initiativet 
til samarbejdet, udformningen af sam-
arbejdet og aktørernes erfaringer med 
samarbejdet.

Begge kortlægninger giver et indblik i 
hvordan virkeligheden ser ud i spæn-
dingsfeltet mellem skolerne, kommu-
nerne og de eksterne læringsmiljøer ift. 
den åbne skole. I kortlægningerne kan 
vi som naturvejledere få et kig ind i sko-
lernes hverdag og ikke mindst i deres 
ønsker til vores servicering af dem. Der 
findes i kortlægningerne mange gode 
anbefalinger, som vi med rette kan over-
veje ift. til vores praksis og vores samar-
bejder. Med rapporterne under armen 
har vi som naturvejledere også noget 
skriftligt og håndgribeligt omkring vo-
res praksis og vores berettigelse, som vi 
kan tage med til mødet i forvaltningen, 
med skolelederen etc.

Rapporterne er udarbejdet som et 
værktøj, - brug dem og træk det bedste 
med ind i naturvejlederverdenen.

 o
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Friluftsliv giver gladere,  
klogere og sundere børn og 
derfor skal skoleelever ud. 
Men friluftsaktiviteter i skolen 
skal kobles sammen med den 
øvrige undervisning, inde og 
ude skal hænge sammen, så 
friluftsliv og naturvejledning 
ikke bliver sjove oplevelser 
løsrevet fra læring, mener  
Friluftsrådet, der de senere år 
har styrket indsatsen for at 
bringe friluftsliv ind i grund-
skolen. 
Med skolereformen fra 2014 fik frilufts-
liv en naturlig plads i elevernes hverdag. 
Friluftsaktiviteter blev skrevet ind i for-
enklede Fælles Mål, men friluftsliv blev 
også et effektivt værktøj til at løfte den 

åbne skole og den understøttende un-
dervisning. 

Og det giver god mening, mener Fri-
luftsrådet, der i mange år har arbejdet 
for, at flytte klasseværelset ud i naturen. 
For friluftsliv og aktiviteter uden for 
skolen styrker elevernes læring og ud-
vikling på en række områder. Men det 
er ikke ligegyldigt, hvordan friluftsliv 
tænkes ind som et element i undervis-
ningen. 

”Det er vigtigt, at eleverne kommer 
ud i virkeligheden og mærker naturen, 
hører fuglene kvidre, får førstehåndsop-
levelser som at brænde sig på en bræn-
denælde og få våde strømper i bækken. 
Eleverne skal have en masse oplevelser, 
men det skal hænge sammen med un-
dervisningen og ikke bare være en sjov 
udflugt” siger Jannik Tovgaard-Olsen, 
der er konsulent i Friluftsrådets afdeling 
for Uddannelse og bæredygtighed.

Friluftsrådet: 

Ind med naturvejledning, 
ud med undervisningen  

Af Astrid Bjørg Mortensen,  
Friluftsrådet.
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”Ud af skolen” skal ind i en ramme
Når friluftsliv er et element i undervis-
ningen skal det sættes ind i en undervis-
ningsmæssig ramme. 

”Eleverne skal rette deres opmærk-
somhed mod det ønskede mål. Hvis vi 
ønsker at eleverne skal høre fuglen 
kvidre skal formålet være klart for ele-
verne, og de skal vide, hvorfor vi som 
undervisere mener, at det er vigtigt at 
høre. Ellers er der risiko for at det kun 
er en sjov oplevelse, på højde med bus-
turen ud i skoven” siger Jannik Tovga-
ard-Olsen. 

For at eleverne kan opnå glæden ved 
at høre fuglens kvideren, skal eleverne 
forberedes og have en forståelse af akti-
viteten. Det kan ske ved at opbygge en 
forhåndsvidenviden gennem forskellige 
ressourcer som bøger, nettet, film, men 
også ved interview af videnspersoner 
inden for feltet, såsom naturvejledere, 
biologer på kommunen etc. 

Efterfølgende skal eleverne ud af sko-
len. De har nu en forhåndsviden om te-
maet, og de ved, hvad de skal kigge efter 
og have fokus på, når de kommer ud i 
naturen. Ude i naturen er naturvejlede-
ren igen en central spiller, som skal 
hjælpe eleverne, men også udfordre ele-
verne på deres viden og ikke mindst 
holdninger. 

”Som naturvejleder skal man give ele-
verne ideer til, hvordan man kan påvir-
ke naturen i en positiv retning, hvad 
man kan gøre for at øge biodiversiteten, 
og hvor og hvornår det giver mening, at 
gøre sin indsats” mener Jannik Tovga-
ard-Olsen.  

Til gengæld får naturvejlederen besøg 
af engagerede elever, som ikke kun ople-
ver en udflugt, hvor man slipper for den 
daglige rytme på skolebænken, men en 
oplevelsestur, hvor de indhenter viden 
og diskuterer dilemmaer. 

Friluftsliv, undervisningsmål og læring 
Det er friluftsliv i en sådan undervis-
nings- og læringskontekst, der er bag-
grunden for Friluftsrådets initiativer på 
skoleområdet. 

I løbet af det seneste år har Friluftsrå-
det udviklet 112 læringskort til frilufts-
liv med aktiviteter, evaluering, progres-
sion, illustrationer med mere. Målet 
med læringskortene er, at vise undervi-
sere i grundskolen, at friluftsliv ikke er 

svært, men derimod spændende, moti-
verende og let at gå til. 

Læringskortene skal vække elevernes 
interesse for friluftsliv, men de skal også 
forstås som første trin til et liv med fri-
luftsliv, hvor forskellige aktører med vi-
den inden for friluftsliv skal folde fri-
luftslivets mange muligheder ud. 

”Et eksempel kan være en klasse, der 
har arbejdet med læringskortene i seri-
en Basisfriluftsliv. Her vil det være na-
turligt, at en klasse besøger en naturvej-
leder, som kan gå spadestikket dybere 
end det læringskortene formår. Så her 
har naturvejlederne også en rolle, og det 
er oplagt at være opsøgende som natur-
vejleder og bruge læringskortene som 
en indgang til at komme ud på skoler-
ne” siger Jannik Tovgaard Olsen. 

Brug rammerne og ressourcerne til friluftsliv
I september 2016 sætter Friluftsrådet 
gang i endnu et projekt, der skal sætte 
fokus på, at få eleverne ud og dyrke fri-
luftsliv som en del af undervisningen. 
Omdrejningspunktet bliver i høj grad 
rammerne for friluftsliv i undervisnin-
gen. 

”Der findes utrolig meget godt mate-
riale og ressourcer, som kan løfte fri-
luftsliv ind i grundskolen, men en pres-
set hverdag og en stor spredning af 
mulighederne, gør det svært for lærerne 
at navigere i” siger Jannik Tovgaard Ol-
sen. 

Friluftsrådets næste projekt fokuserer 
derfor på at lærere, pædagoger og aktø-
rer inden for grundskolen samles og af-
prøve undervisningsforløb og metoder 
til at undervise med friluftsliv. Målet er 
at skabe gode erfaringer med friluftsun-
dervisning, og brede disse erfaringer ud 
til hele landet. Friluftsrådet inviterer 
derfor også til bredt samarbejde om det 
nye projekt, som man kan følge på orga-
nisationens hjemmeside.  

 o

FAKTA OM 
LÆRINGSKORT 
Der er udviklet 112  
læringskort i syv kate-
gorier: orientering,  
basisfriluftsliv, kano,  
bouldering, teambuilding 
gennem friluftsliv,  
friluftsliv på hjul og  
vinterfriluftsliv. 

Læringskortene er gratis 
og kan bestilles på www.
friluftsraadet.dk/laerings-
kort

Vidste du at: 
Friluftsrådets undervis-
ningsprogram Grønt Flag 
Grøn Skole lægger op til  
et samarbejde med den  
lokale naturvejleder for at 
øge elevernes viden og  
oplevelser, så de opnår et 
ejerskab til naturen. 

LÆRINGSKORT

LÆRINGSMÅL
Eleverne:  
•  Eleverne kan ud fra egne ideer bygge en pindsvinehule i børnestørrelse•  Eleverne kan udvælge egnede materialer til henholdsvis skelet og dække•  Eleverne har viden om simple sammenfø-jningsteknikker 

(FFM Nat/Tek  2. + 4.kl. Undersøgelse, FFM BIL 2. kl + 5 kl. Billedfremstilling, Idræt AI Natur og udeliv 7. og 9. kl)

AKTIVITET
En årstidscatwalk, hvor der kan opbygges et ”modemagasin” til senere reference for friluft-sture.

Alderstrin: xxxxxxx
Nøgleord: Mæt, tør og varm, Årstider og vejrligLokalitet: Gerne en på en scene

Tid: 2 - 3 timer
Antal elever: 4 - 24

PINDSVINESØVN

BASISFRILUFTSLIV - BF 01

LÆRINGSKORT

LÆRINGSMÅL
Eleverne:  
•  har viden om enkle grundprincipper for et godt shelter•  kan ud fra egne ideer bygge en pindsvinehule i børnestørrelse

•  kan udvælge egnede materialer til henholdsvis skelet og dække
•  har viden om simple sammenføjningsteknikker   

(FFM Nat/Tek  2. + 4. Undersøgelse. Billedkunst 2. + 5. Billedfremstilling, Idræt AI Natur og udeliv 7. og 9.)

AKTIVITET
Hulebyggeri. Om efteråret går pindsvinene i hi og sover skønhedssøvn hele vinteren. En god pindsvinehule ligger et beskyttet sted, er lun, vind- og vandtæt og ventilleret, så der ikke dannes kondens og skimmel. Hvordan skal jeres hule se ud?

Nøgleord: Levesteder, livsbetingelser, naturlige shelters, arkitektur, design, form, funktion, rumlige konstruktioner, sammenføj- ningsteknikker, stedsspecifik installations- kunst

Tid: 90 – 180 minutter + forberedelse og efter-bearbejdning 

PINDSVINESØVN

BASISFRILUFTSLIV - BF 03

Støttet af udlodningsmidler til friluftsliv
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Naturvejlederforeningen har –
sammen med Friluftsrådet – 
oprettet et nyt netværk til  
understøttelse af natur-
vejledernes rolle i den åbne 
skole. Netværket har en  
vision og målsætning om, at 
naturvejledning skal være en 
integreret del af skolernes 
hverdag i 2020. 
Det er en ambitiøs plan, og den skal rea-
liseres gennem 2 primære indsatser; 
Dels er der nedsat en styregruppe der 
skal orientere sig og styrke arbejdet  
gennem strategisk tænkning og kom-
munikation, dels nedsættes der ad hoc 
arbejdsgrupper til at sikre kommunika-
tion, politisk  kontakt, konferenceplan-
lægning m.m Endelig skal fundamentet 

Et nyt netværk 
har set dagens lys

udgøres afe et antal lokalt forankrede 
netværk, som er brugerdrevne og kan 
have forskellige tilgange og sammensæt-
ninger til opgaveløsningen. 

Netværkene understøttes gennem en 
central tovholder, og er åbne for natur- 
og udeskolevejledere der på forskellig 
vis arbejder ind i skolen (udeskole, åben 
skole m.m)

Netværket er endnu i sin spæde start, 
og der vil løbende blive orienteret om 
dets udvikling og virke gennem nyheds-
brevene. For at sikre succes, er det imid-
lertid vigtigt at I – allerede nu – overve-
jer om I kan bidrage til visionen og 
arbejdet. Central tovholder er Mette 
Lynge, som kan kontaktes på mail: 
yml@hvidovre.dk. 

Her vil I kunne få meget mere at vide 
om hvordan i konkret kan bidrage og 
kvalificere indsatsen.

 o
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For 30 år siden - den 13.  
september 1986 - vedtog  
Finansudvalget et aktstykke 
om oprettelse af en dansk  
Naturvejlederordning.  
Aktstykket blev forelagt af  
daværende miljøminister  
Christian Christensen. 

Forud for dette var der gået et grundigt 
udvalgsarbejde og Miljøministeriet og 
Friluftsrådet havde været på studieture 
til England, Skotland og USA. Baggrun-
den var en erkendelse af, at nu var Dan-
mark for alvor ved at blive et industri-
land med en stor bybefolkning med 
begrænset kendskab til naturen. Det vi 
hørte på vore studieture var: ”Man kan 
gøre alt mulig med brochurer, udstillin-
ger, film, TV etc. Men der er intet der 
kan erstatte et engageret menneske når 
det gælder om at formidle natur”.

I 1950érne havde professor Freeman 
Tilden i USA udviklet 6 principper for 
god naturvejledning. I 1960érne bragte 
skotterne principperne over Atlanterha-
vet til Skotland. I 1980érne bragte vi 
danskere dem videre over Nordsøen til 
Danmark.

Det aktstykke Finansudvalget vedtog i 
september 1986 var et forslag om en 
3-årig forsøgsordning. Det var afsat 
penge til 12 naturvejledere, efteruddan-
nelse af disse og til et sekretariat der 
skulle få Naturvejlederordningen til at 
”hænge sammen”. 

I Miljøministeriet og Friluftsrådet var 
vi enige om at vi ville lave ”Verdens 
bedste Naturvejlederordning”. Vi ville 
bruge erfaringerne fra udlandet men 
basere ordningen på danske værdier og 

Dansk natur-
vejledning 
fylder 30 år

traditioner for folkeoplysning. Naturvej-
lederordningen skulle være ” bred” med 
naturvejledere ansat i stat, amter, kom-
muner, friluftsgårde, museer etc. men 
bundet sammen af en fælles målsætning 
og et fælles logo.

I vinteren 1986/87 blev de første 12 
naturvejledere ansat – der var 530 der 
søgte disse 12 stillinger, Og i marts 1987 
var vi klar til at starte efteruddannelsen 
af det der blev til Hold 1. Miljøminister 
Christian Christensen besøgte Hold 1 
under kurset – det har ingen miljømini-
ster gjort siden. Han talte til os og sagde: 
”Naturvejlederne er en spydspids der 
skal bane vejen for større miljøforståelse 
i Danmark”. De ord husker vi fra Hold 1 
stadig.  

Naturvejlederordningen blev en suc-
ces fra første dag. I 1987 – det 1. år - 
havde vi 50.000 personer med på ture. 
Og i 1988 besluttede daværende miljø-
minister Lone Dybkjær at det 3-årige 
forsøgsprojekt med naturvejledere i 
Danmark skulle evalueres efter de første 
2 år. Og i 1989 besluttede hun af Natur-
vejlederordningen skulle gøres perma-
nent – naturvejlederne var kommet til 
Danmark for at blive.   

Da vi besøgte England, Skotland og 
USA i 1980érne for at studere naturvej-
ledning var det dengang meget baseret 
på at naturvejlederen talte til deltagerne. 
Sådan startede vi også i Danmark. Men 
vi videreudviklede det hurtigt til at in-
volvere deltagerne gennem aktiviteter. 
Og vi oplevede det dejlige at dem vi 
have besøgt i udlandet nu kom og be-
søgte os for at lære.

Tillykke til naturvejledningen i Dan-
mark ! Du er 30 år og mere ung og 
sprudlende end nogensinde !

 Arne Bondo-Andersen 

Sådan så de ud - det første 
"kuld" på 14 ugler, der satte 
gang i naturvejledningen.
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BOGANMELDELSE

Friluftsliv
Natur, samfund og pædagogik
Bogen giver en indføring i friluftsliv som samfundsmæssig fænomen, og hvordan friluftsliv kan ind-
drages i undervisningen og i det pædagogiske arbejde. Målet med bogen er at vise den mangfoldig-
hed af muligheder som natur og friluftsliv rummer, bl.a. eksemplificeret i en række fortællinger fra 
praktisk friluftsliv.

Målgruppe: Bogen henvender sig primært til pædagog- og læreruddannelsen samt studerende fra 
andre uddannelser med interesse for friluftsliv, men alle med interesse for friluftsliv kan i bogen 
hente viden og inspiration til egen praksis.

Se også bogens hjemmeside på www.munksgaarddanmark.dk, hvor der er findes ekstra materiale.

Forfattere: Peter Bentsen, Søren Andkjær og Niels Ejbye-Ernst

Munksgaard Forlag. Pris: 328 kr

BOGANMELDELSE

Sensitive Børn
Sensitive børn reagerer mere følsomt på indtryk som lys, lyde, sult, træthed og smerte. Derfor har 
man traditionelt set børnene som sårbare. Men i de senere år har det vist sig, at deres gener og  
personlighedstræk også er forbundet med sociale kompetencer, kognitive styrker, moralsk omtanke 
og større modtagelighed for positive oplevelser. Disse fordele viser sig dog kun, når børnene får den 
rigtige støtte.

Bogen introducerer international forskning i sensitive børns styrke, som ikke tidligere har været  
formidlet på dansk. Den klæder professionelle grundigt på til at genkende og støtte forskellige  
sensitive børn og viser, hvordan børnene er mere prægede af kvaliteten af den omsorg, de modtager. 
Genkendelige og bevægende case-historier guider læseren, og der er gode råd til både professionel-
le, forældre og bedsteforældre til sensitive børn.

Forfattere: 
Lise August er autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og bachelor i antropologi. 
Martin August er psykoterapeut og medlem af psykoterapeutforeningen. 
Forfatterne er danske pionerer inden for sensitivitet og har siden 2002 haft privat praksis og  
kursusvirksomhed i København.
 
Hans Reitzels Forlag. Pris: 300,00 Kr.
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Vi sender direkte

til din adresse

eller pakkeboks

Nem online bestilling på

Naturbutikken.dk

Tid til at udskifte den gamle
kikkert du fik i konfirmation?

NATURBUTIKKEN

Naturbutikken | Vesterbrogade 138
1620 KBH V | TLF: 33 28 38 38

Al overskud går til naturbeskyttelse

Måske har du undret dig over meddelelsen i den blå boks på hjemmesiden,  
når du logger ind:
Det betyder blot, at du skal oprette  
dine betalingsoplysninger for  
medlemskab af Naturvejleder- 
foreningen, således at dit kontingent  
fremover bliver trukket automatisk,  
hvert år i januar.

Du kan enten oprette dig med  
ean.nr. eller et betalingskort.

Du skal bare huske at skrive  
kupon-koden “slørugle” når du  
laver bestillingen, så du ikke bliver  
trukket for resten af 2016, det har  
du jo allerede betalt for.

Du skal have opdateret dine betalingsoplysninger inden d. 1. januar 2017, hvis du vil undgå en pause i dit medlemskab af foreningen, 
og fortsat vil modtage nyhedsbreve og blade. 

41
NATUR vejleder  •  25. årg.  •  nr. 3  •  2016



Linå & Danfauna • Bergsøesvej 11 • 8600 Silkeborg • Tlf. 8680 2666

Se vores store udvalg på                    www.linaa.dk

Godt grej til udeskolen - linaa.dk
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BESTEMMELSESDUGE  
Sø og vandløb   
eller skoven
120 x 170 cm. Bestemmelses- 
duge i farver, trykt på kraftig  
plast, så de er nemme at  
rengøre.

SKOVRYGSÆK
Masser af udstyr, så 
hele klassen kan være i 

gang. Forstørrelsesglas, 
pincetter, insektsugere 

og sorteringsbakker samt 
foldetavler og plakater med 
dyre- og plantelivet. Pakket i 

en praktisk rygsæk.
(Varenr. 85006)

SAMLET 
PRIS
Kun kr.    1299,-

PLAKATER OG FOLDETAVLER
Sæt med 3 plakater og 3 x 2 foldetavler, der illustre- 
rer livet i og ved søer og vandløb eller i skoven. 
Foldetavlerne er trykt på et vand- og rivefast materi-
ale og er perfekte at have med i felten. Plakaterne er 
trykt i farver med lak, så de holder farverne.

SKOVEN
PATTEDYR OG FUGLE
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forside 1 skov.indd   1

04/03/10   13.22

SKOVEN
PATTEDYR OG FUGLE

N A T U R N Ø G L E N

forside 1 skov.indd   1
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N A T U R N Ø G L E N

SKOVEN
SMÅDYR, KRAVL OG KRYB 
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SKOVEN
SMÅDYR, KRAVL OG KRYB 
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SKOVEN
PLANTER

forside 3 skov.indd   1
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SKOVEN
PLANTER

forside 3 skov.indd   1

04/03/10   13.26

Normalpris pr. sæt kr. 285,- 

Sø og vandløb
Varenr. 85011-3

Skoven viser tydelige tegnin-
ger af insekter, fisk, padder, 
bløddyr m.fl. (Varenr. 85018)

Sø og vandløb viser tydelige 
tegninger af smådyr, fisk og  
padder. (Varenr. 85017) FRIT VALG 

Kun kr.    549,-

SØ OG Å RYGSÆK
Med denne rygsæk har du 
alt, hvad du skal bruge til at 
undersøge en sø eller en å. 
Indholdet giver mulighed for 

mange forskellige aktiviteter. De 
tre medfølgende plakater er gode 
til forberedelse og evaluering.

(Varenr. 85007)  

Rygsækken indeholder:
- Sorteringssbakker 3 stk.
- Bog - “Små dyr i sø og å” 1 stk.
-  Bestemmelsesdug  

“sø og å”, kvadrat 1 stk.
-  Dafnienet  5 stk.
- Spand, 5 l, gennemsigtig  5 stk.
- Plakater 3 stk.

Foldetavler “Sø og vandløb”:
  - “Insekter” 3 stk.
  - “Pattedyr og fugle”  3 stk.
  - “Krybdyr, padder, fisk,  

   planter”  3 stk.

SAMLET
PRIS
Kun 
kr.    139900

SNITTEKASSE
Stor snittekasse med værktøj nok til at en hel 
klasse kan snitte på en gang.
(Varenr.  50400)

SAMLET
PRIS
Kun 
kr.    484720Snittekasse indeholder:

· Dolk 9 stk.
· Snittekniv 5 stk.
· Plasthammer Ø 35 mm 2 stk.
· Kløvejern 2 stk.
· Økse 500 g 4 stk.
· Vikingeøkse 2 stk.
· Skekniv 4 stk.
· Foldesav 1 stk.
· Grensav 1 stk.
· Båndkniv 1 stk.
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SØ OG VANDLØBKrybdyr, padder, fisk og planter
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SÆTPRIS
3 plakater & 2 x 3 foldetavler

Kun 
kr./sæt    199,-

Skoven 
Varenr. 85010-3
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MINIATURERNE - ET NATURLIGT SPIL OM DE SMÅ DYR

   

Varenr: 780930

kr.64,-

NYHED

Sæt med 40 forskellige spillekort udformet 
som de gode gamle bilkort, men i dette spil 
dyster man ved hjælp af små dyr.

Velegnet til de yngre klasser og indsko-
lingen, da kortene indeholder ikoner og 
prikker, som er nemt aflæselige.

 
Se mere på www.frederiksen.eu

NYHED
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Udeskole Konference  
- Udeskole/åben skole en del af folkeskolen

3. november 2016  -  Skovskolen i Nødebo
En konference med særligt fokus på udeskolevejledere og naturvejlederes rolle i at udvikle og styrke udeskole i folkeskolen samt  
bidrag og inspiration til fortsat udvikling af området.

På konfereencen vil der være præsentation og interaktion med spændende erfaringer fra udeskolevejledernes praksis. Der vil desuden 
blive præsenteret den nyeste viden/forskning inden for udeskole, anbefalinger og prioritering til fortsat udvikling af udeskole.
Ultimo august kommer der mere information vedrørende workshops.

Målgruppe: Udeskolevejledere, naturvejledere og andre fagprofessionelle der har udvikling af udeskole som en væsentlig interesse 
og/eller en vigtig del af sit arbejde. Herunder deltagere der har gennemgået kursus forløb som udeskolevejleder.
Bag denne konference og invitation står ”Naturvejledningen i Danmark” Ved Friluftsrådet, Naturvejlederforeningen og Styrelsen for 
Vand- og Naturforvaltning. Konferencen er en del af en større indsats til at understøtte udvikling og udbredelse af udeskole.

Program: https://ignkurser2016.secure.ku.dk/udeskole-konference/

Varighed: 1 dag   Deltagerantal: Max deltagerantal: 75

Pris: 430 kr. Prisen er ekskl. moms.  Tilmeldingsfrist: 14. okt. 2016

Faglig ansvarlig:
Poul Hjulmann Seidler, phs@ign.ku.dk og Niels Ejbye Ernst, nee@ign.ku.dk Videncenter for Friluftliv og Naturformidling  
samt Mette Lynge fra naturvejlederforeningens ”Åben skole netværket”.

Kontakt:
Har du praktiske spørgsmål vedrørende arrangementet, er du velkommen til at skrive tilSL-arrangementer@ign.ku.dk.  
For telefonisk henvendelse kontakt Anne Nysted, tlf. 35 33 16 23 eller Britt Majgaard, tlf. 35 33 17 69.
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