
Referat fra Biologi netværk  
Mikrobiologi, 28. januar 2019 på Raadvad 
naturskole. 

 
Deltagerliste 

Navn E-mail 

Karen Stevnbak Andersen karenstevnbak@gmail.com 

Thomas Juul-Heider thomasjuulheider@hotmail.com 

Helen Holm hholm@naestved.dk 

Langelinieskolen - Susanne Borg nativesus@icloud.com 

helene Flügge hf@svenstrup.dk 

Hanna Piorska hanna.piorska@naturbornholm.dk 

Økolariet, Finn Lillethorup finli@vejle.dk 

Søren Tange Madsen + 2 fiskebaek@herlev.dk 

Carina Pilgaard + 2 capi01@frederiksberg.dk 

Ane Lassen alla@viborg.dk 

Rikke Mortensen 
 

Maj-Britt Salhauge  mbs38@helsingor.dk 

Lars Walsted Christoffersen natursven@naestved-cds.dk 

Anette Gylden anettegylden@gmail.com 

Elsebeth Holm elsebethholm42@gmail.com 

Maja Møholt moeholt@hotmail.com 

 

Program 
8.00 – morgenkaffe og brød- valgfrit 
8.30 – instruktion inden skoleklassen ankommer, så alle er klædt på til ”reglerne” for dagen 
9.00 – skoleklassen ankommer og observationer begynder 
 
13.00 – Sandwichfrokost, når klassen er gået hjem. 
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13:30 - refleksion/diskussion 
14:30 – 15:00 næste møde i netværket, og tovholderfunktionen  

 
Lektionsobservation 
Lektionsstudier og aktionslæring er blevet meget populært i udvikling af læringsaktiviteter og 

pædagogisk/didaktisk planlægning. Begge metoder inkluderer observation af en 

undervisningssituation i praksis, med efterfølgende refleksion over undervisningen (bemærk – ikke 

underviseren). Begge metoder kræver dog rigelig tid til dialog og planlægning både før og efter 

observationsdelen. 

 

Alle filer findes HER inkl. slides, Hanna Piorska’s mordmysterie og naturhistorisk museums mikroliv.dk  

2019 – næste møde i netværket, og tovholderfunktionen 
De to næste møder i netværket er; 

Søndag 11. og mandag den 12. august skal vi til Samsø Naturskole - emnet er botanik, naturtyper 

og en lille smule entomologi 

Søndag den 6. og mandag den 7. oktober skal vi til Blåvand - her er emnet fugle, formidling på alle 

mulige måder. 

Søndagene er tilvalg, man kan sagtens få noget ud af kun at vælge at komme om mandagen, og 

deltage i selve netværksmødet.  

 

BEMÆRK at 2019 er sidste år hvor Marianne får tilskud af Friluftsrådet til at være tovholder, det 

betyder at I allerede nu må gå i tænkeboks og overveje hvordan vi kører netværket fremadrettet. 

Marianne melder sig ikke ud, men der skal som minimum nogle flere med-tovholdere på banen. 

Man må også meget gerne overtage hele ansvaret for møderne.  

Naturvejlederforeningen er i kontakt med Friluftsrådet om evt. løsninger, da der er flere netværk 

som står i samme situation.  

 

 

 

 

Tak for et godt møde 

Og mange mange tak til Raadvad naturskole for husly og arbejdet med forplejning og oprydning 

 

/Marianne 

https://naturhistoriskmuseum.dk/Default.aspx?ID=4722&Purge=True

