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Foråret 2020 blev ikke helt som vi alle sammen havde planlagt og forventet det!
Med Corona’ens komme og landets nedlukning blev tæppet trukket væk under de
fleste, og kalenderen blev pludselig fyldt med aflysninger, lige da højsæsonen ellers
stod for døren. For mange gik det måske fra 100 km i timen til 0 km i timen hvad
angik skolebesøg, events og arrangementer, mange skulle forholde sig til hjemsendelser, og naturvejledning fra skrivebordet og via online instanser, blev en ny og anderledes virkelighed.
Med Corona’en opstod der også nye muligheder for naturvejledningen, særligt da
skolerne og institutionerne vendte tilbage med retningslinjer om mere ude-undervisning og ude-tid. Så lige så brat som opbremsningen havde været, lige så hurtigt
skulle der skiftes gear og trædes på speederen for at køre i en ny retning.
Heldigvis er naturvejledere vant til at være omstillingsparate og gribe nuet, - en
kompetence der ikke har været helt dum i en Corona-tid med mange lyn-omstillinger i samfundet.
I bladet her, har vi samlet en række eksempler på, hvordan naturvejledere og naturskoler har gået igennem udfordringerne og grebet mulighederne an på forskellig
vis. Der er herunder også input fra en række af de projekter der har opnået støtte i
Friluftsrådets akut-pulje. Alt i alt giver bladet hermed inspiration og vidensdeling til
understøttelse af udeskole, ude-undervisning og udetid i en Corona-tid, men også
fremadrettet i en skole- og institutionshverdag der forhåbentligt vil bibeholde noget
af den ude-tid de nu har fået smag for.
Bladet indeholder også en række artikler, der på forskellige måder afspejler hvad
der også rør sig i dansk naturvejledning – Corona eller ej.
		 God læselyst
		
Mia Lindegaard Pedersen
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Naturvejledning Danmark
Naturvejledning Danmark er et fagligt forum for naturvejledere og naturformidlere samt
andre der interesserer sig for naturvejledning med henblik på spredning af erfaring og
information om naturvejledning.

www.natur-vejleder.dk

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.

Medlemsbladet NATURvejleder

Naturvejledernes årskonference

Bladet indeholder artikler og temastof om
naturformidling, debat, nyheder og »Tips og
Tricks«, der er relevante for naturvejledere i
hverdagen.

Hver årskonference har sit eget tema, og
arrangeres på skift mellem de regionale
netværk af naturvejledere.

Foreningen udgiver bladet NATURvejleder,
som udkommer 4 gange årligt.

Redaktionen forsøger at opsnuse, hvad der
foregår på naturformidlings-området rundt
om i landet og give det videre til medlemmerne via bladet.

Årskonferencen er det årlige samlingspunkt
for naturvejledere i Danmark.

Årskonferencen 2021
21.-23. April i Sønderborg

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.

NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK

v/ Jakob Walløe Hansen, Drosselholm, Nygårdsvej 43, 4500 Nykøbing Sjælland

Foreningens e-post: formand@natur-vejleder.dk
Bestyrelsen:
Jakob Walløe Hansen (form.) formand@natur-vejleder.dk ...............2372 9463
Franz F. Holmgaard (næstform.)fho@jaegerne.dk................................6118 8393
Medlemsskab og adresseændring:
Bodil Sofie Espersen
bodil@havhoest.dk ............................2859 0965
Torben Stenstrup
Christine Røllike Ditlefsen
crditlefsen@gmail.com.......................5250 2448
kasserer@natur-vejleder.dk
Jacob Jensen
1234jacobjensen@gmail.com.............
Louise Liv Holm
liv@wedonature.dk.............................5155 6211
Web og nyhedsbrev:
Mia Lindegaard Pedersen
mia.pedersen@snm.ku.dk..................6130 5005
Mette Millner Raun
Peter Baloo Laurents
baloo@laurents.net ............................3062 4542
web-ugle@natur-vejleder.dk
Søren Rafn
srafn@me.com....................................6089 9018
Inge Christensen (supp.)
ict@albertslund.dk.............................2870 7977
Katrine L. Moestrup (supp.)
kmoestrup@hotmail.com...................2812 5828
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Kære alle,
Jakob Walløe Hansen
Naturvejledening Danmark

Foreningens leder

sommeren står for døren og den er måske i år mere velkommen end andre år – for
noget siger mig at alle har haft ganske travlt i den seneste tid ovenpå at skolerne åbnede op igen. Det står i skærende kontrast til at vi ellers i en periode ikke kunne
operere på vante vis og tilbyde de samme spændende forløb med læring, nærvær og
leg.
Heldigvis blev naturen ikke ramt på samme vis, som os mennesker og jeg kan
godt lide at bilde mig selv ind, at vi som naturvejledere derude, gjorde en forskel
ved netop at italesætte det faktum – at naturen kørte videre og måske nu, mere end
nogensinde før, kan virke som et rum for fx aflastning, rekreation og ikke mindst
nye oplevelser.
I den forbindelse søger bestyrelsen at rette ind på omverdenens nye diskurs og
sætte vores nye strategi i spil på bedste vis. Men det holdt hårdt... for blækket nåede
nemlig dårlig at tørre på foreningens nye strategi, før end at Mette Frederiksen
sendte os hjem – og dermed også udsætte bestyrelsens konstituering og start på arbejdet med handleplanen.
Efter en lidt tung opstart, lærte bestyrelsen dog også at bruge Zoom og pludselig
tog det fart. Bodil fra Havhøst lærte os at live doodle (det skulle I prøve – sygt effektivt) og så var der lagt en masse møder i kalenderen. Og lige som med samfundets
reboot, er bestyrelsen nu også blevet rebootet. For blot få dage siden var bestyrelsen
således - med enkelte undtagelser – samlet til seminar, hvor der blev arbejdet med
de enkelte punkter i handleplanen og efter sommerferien fortsætter vi på Samsø.
En del af arbejdet med handleplanen, er at holde os til hos de respektive fonde mv.
og gøre os så attraktive, at de ikke kan komme uden om os. Dette blad rummer
gode eksempler på netop naturvejlederens omstillingsevner og hvordan det på en
lang række punkter allerede er lykkedes. Så det er med stor inspiration fra jer alle
derude, at vi i bestyrelsen har blikket stift fokuseret på omverdenens nye krav og
hvordan vi stiller skarpt på det iht. strategien. Foreningens nye strategi er heldigvis
ret godt formuleret, konkret og imødekommende og derfor har vi også store forventninger til nogle spændende projekter i efteråret og i fremtiden. Heraf vil mange
af dem givetvis være tilpasset en corona-tilværelse.
Allerede nu er der nedsat enkelte arbejdsgrupper og nogle af jer vil i den kommende tid givetvis få en invitation til at deltage i arbejdet med at udforme de konkrete handlinger. For vi søger at nå langt med de store ambitioner i en tid, hvor omverdenens fokus også er på vores ultimative genstandsfelt, naturen.
Paradoksalt nok var 2020 allerede tiltænkt til netop at være naturens år, hvor den
store satsning Vores Natur skulle rulle ud over Danmark med en lang række initiativer. Det gør projektet stadig, om end i en lidt anden konstellation. Men stadigvæk
med naturvejlederne ved roret mange steder. Så lad os drage nytte af det – og
knægte COVID-19 og lad det være en sommer, der står i naturvejledningens tegn.


Bedste hilsner

		
Jakob
				
Formand
			 Naturvejledning Danmark
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Dele af undervisningen skal
foregå udendørs

Af PhD Karen Barfod,
forskningsleder VIA OUTdoor
og formand for UdeskoleNet.

6

Da statsministeren varslede
genåbningen af skolerne efter
påske, sagde hun, at dele af
skoledagen så vidt som muligt
skulle foregå udendørs.
Dermed blev mange lærere
og pædagogers arbejde lagt
udenfor klasserummet, flere
med andre klasser og med
mindre hold end de almindeligvis arbejder med.
Det åbnede både muligheder
og udfordringer.

Udfordringer med nye organiseringer
og tiltag, afstandskrav og håndvask,
men også udfordringer med ’hvad skal
vi lave derude?

Aktivitetsbeskrivelser

På UdeskoleNets facebookside steg antallet af medlemmer fra 700 til over
2000 i løbet af påsken, og mange interessegrupper satte initiativer i gang for
at dele viden og erfaringer som fx www.
udeundervisning.dk. Flere andre tiltag
er beskrevet i denne udgivelse. Formidlingscentre, skoletjenester, naturvejledere og organisationer samlede kræfterne
for at hjælpe til. UdeskoleNet igangsatte
’del-din-viden’ initiativer, og kom hver
dag med nye input til trængte fagprofesNATUR vejleder • 29. årg. • nr. 2 • 2020

sionelle, og VIA og Center for Børn og
Natur igangsatte ’HJÆLPjegskalud’ projektet, hvor der både er film med aktiviteter ude, beretninger fra praksis og
mere faglige baggrundsoplæg www.hjaelpjegskalud.dk.

Mulighederne

Da udeskole og udeundervisning er en
del af de undervisningstiltag, lærere frit
kan vælge, er mange af de undersøgelser
vi bygger vores viden på lavet sammen
med ildsjæle ude på skolerne. Men hvad
sker der, når ikke-ildsjæle ’tvinges’ ud?
Hvordan oplever fagprofessionelle, at
deres rammer for nød-undervisning
ændres så radikalt? Lærere og pædagoger var i forvejen hårdt spændt for efter
en lang periode med hjemsendelse, fjernundervisning og usikkerhed, og nu
skulle de på meget kort tid gøre klar til
nye forhold og nye undervisningsmetoder. Det er en kæmpe opgave at løfte, så
muligheden for at det blev en frustrerende og dårlig oplevelse var bestemt til
stede. Rundt omkring på skoler tog personalet fat med kort varsel og præsterede store indsatser for at levere så god
undervisning som muligt under de nye
forhold.

God undervisning

Men god undervisning kan ikke formelsættes og er ikke én ting. God undervisning er vanskelig at definere, at måle på
og at sætte på en formel eller bygge ind i
et undervisningskoncept. ’Der er ikke
entydigt svar på, hvad der kendetegner
den dårlige undervisning fremfor den
gode ’ skriver Oettingen i sin provokerende lille bog ’Pissedårlig undervisning’ (Oettingen, 2019). Og god udeskoleundervisning hænger uløseligt
sammen med, hvad målene for skolen
er, fordi udeskole er en del af skolen, og
ikke noget ekstra. Spørger vi lærerne, så
taler de om hvordan udeskoleundervisning kan gøre undervisningen god, fordi eleverne ser sammenhæng og mening
med undervisningen, at de selv er aktive
og arbejder problemløsende, og at undervisningen er både udfordrende og
uforudsigelig (Barfod og Stelter, 2019).
Men når skoleledere, lærere og pædagoger står med en ’her og nu’ løsning der
NATUR vejleder • 29. årg. • nr. 2 • 2020

skal effektueres hen over påsken, så er
der sikkert ikke tid til langhårede overvejelser over elevernes udbytte eller
fremstilling af fremragende undervisningsoplæg. Og alligevel oplevede jeg,
da jeg fik lov at besøge skoler rundt omkring i landet en energi, opfindsomhed
og god kvalitet i undervisningen.
Spørgsmålet er, om denne energi, der
kom frem under nødundervisningens
force majeure kommer til at give aftryk i
undervisningen fremover.

7

Guskeys model of Teacher Change
Barfod, K. & Bentsen, P.
(2018). Don’t ask how outdoor education can be integrated into the school curriculum; ask how the school
curriculum can be taught
outside the classroom. Curric
Perspect 38, 151–156
(2018). https://doi.
org/10.1007/s41297-0180055-9
Barfod, K. S., & Stelter, R.
(2019). God udeskoleundervisning - en caseanalyse fra
lærerens perspektiv. Nordisk
Tidsskrift for Allmän Didaktik, 5(1), 19-35.
Guskey, T. R. (2002). Profes
sional development and
teacher change. Teachers and
Teaching: Theory and Prac
tice, 8(3), 381–391.
Oettingen, A. (2019). Pisse
dårlig Undervisning. Hans
Reitzels forlag
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Den amerikanske uddannelsesforsker
Thomas R. Guskey har blandt andet arbejdet med, hvordan lærere kan udvikle
og ændre deres praksis (Guskey, 2002). I
hans model bygger lærernes praksis
både på vaner og erfaring, og er vanskelig at ændre, medmindre læreren får nye
erfaringer. Når læreren oplever elevernes udbytte af en undervisningspraksis,
er lærerne tilbøjelige til at gribe fast i
den, lære mere, undersøge og udvikle
den. Det kan gøre det vanskeligt at implementere nye metoder i folkeskolen.
Lærere har metodefrihed, og der kan
den enkelte lærer udfolde sin professionelle dømmekraft og tilrettelægge sin
undervisning godt. Men med opstarten
ude efter nedlukningen så fik lærere og
pædagoger nye erfaringer de ikke havde
bedt om. De skulle lægge så meget som
muligt af undervisningen udenfor.

Hvordan gør vi så?

Med udrulningen af lærere og pædagogers arbejde udenfor er der en hel unik
chance for at undersøge både betydninger og perspektiver på pædagogisk
praksis. Derfor vil vi i projektet under-

søge, hvordan fagprofessionelle oplever
kvaliteter og udfordringer ved at arbejde
udenfor med børnene, hvilken hjælp de
fandt brugbar, og hvilke arbejdsmåder
og erfaringer det kan være værd at føre
med sig ind i en daglig praksis efter Corona.
Lige nu er VIA og Center for Børn og
Natur ved at planlægge og gennemføre
kvalitative undersøgelser af de fagprofessionelles oplevelser af nødundervisningen ude. Gennem interviews hvor
lærere og pædagoger fortæller om deres
oplevelser og erfaringer vil vi i et fænomenologisk perspektiv samle op på,
hvordan det er at arbejde ude. Interviewene skal gerne gennemføres her inden
sommerferien, inden nye indtryk samler sig hos lærere og pædagoger. Herefter satser vi på at samle tilstrækkeligt
med midler til om fx et halvt år at undersøge i et mere kvantitativt studie, om
erfaringerne har sat aftryk i praksis, og i
givet fald hvordan.
Så glæd jer - det bliver spændende at
se.
o
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Stemmer fra skolen
Hvordan oplever lærerne
nødundervisningen under Corona-epidemien?
Hvad har de brug for –
ikke bare under Corona,
men også fremadrettet?
Marie Proschowsky,
Natur og teknologilærer på
3. årgang på Søborg Skole:
’Vores hovedfokus har primært været dansk og matematik - da det jo er
begrænset undervisningstid vi har
(børnene er i skole kl 8.15-12.15).
Vi har kørt et mindre forløb om
planter. Her blev det tydelig hvor simpelt indholdet skal være, da de andre
voksne hos os ikke nødvendigvis har
en naturfaglig baggrund eller er læreruddannet. Vi har heller ikke adgang til en fællesskærm, så der skal
også tænkes anderledes.
Hvis I skulle komme med noget,
som skulle virke i vores set-up, så gerne nogle simple forsøg/undersøgelser som enhver voksen kan sætte i
gang og som kan gøres med et minimalt krav til rammerne.’

Anne-Christine Weber, Natur- og
teknologilærer 2. årgang,
Bagsværd Skole:
’Jeg har børnene i 4 timer (en 2. klasse) og jeg underviser i alle fag. Vi kan
dog ikke have alle fag på denne korte
tid, men vi prioriterer de store fag, og
så lidt af de andre indimellem. Jeg
skal planlægge til de andre lærere og
de planlægger til mig.
Jeg er i den samme klasse alle dage
8-12 og underviser som sagt i alle
fag. Jeg har stået for den naturfaglige planlægning, og det skal være så
simpelt at alle lærere (og ikke lærere)
kan udføre det.
Vi har fulgt et forløb på Clio om flyvende insekter, vi har arbejdet med
naturbingo, arbejdet med kroppen,
prøvet at arbejde så tværfagligt som
muligt, særligt med matematik.
Som undervisningen og skoledagen er nu, skal det være lige til at gå
til, det skal være simpelt. Det skal
kunne udføres indenfor alle rammer,
da de er vidt forskellige. Så det jeg
kunne mangle, er nogle gode simple
forløb, hvor rammerne er rimelig styret og materialelisten ikke er for lang.
Jeg er alene i klassen og kan ikke
tage på tur med de rammer der er nu
- så hvis nogen kunne komme ud, ville jeg da også klappe i mine små
hænder.’

Karen Seierøe Barfod deler her et par citater fra pilotundersøgelsen til VIA og Center for Børn og Natur’s undersøgelser af de fagprofessionelles oplevelser af nødundervisningen ude. Et smugkig ind i råmaterialet der kommer til at danne baggrund
for de kommende resultater:
• ’Det hænger eleverne langt ud af halsen at skulle være ude i tysk. Man kan ikke
lave den gængse undervisning ude, så de har masser af grammatik’.
• ’Jeg synes det er spændende at finde aktiviteter – men der hvor jeg er udfordret er
det fagfaglige, det at få det faglige med ud, fx i dag med danskværksted med bogstavrim’.
• ’Det er svært at finde på, vi mangler en bank med fagrelevant materiale for de
ældste klasser’.
• ’Jeg har kun haft 5 konflikter i 2. klasse på en måned, hvor jeg før kunne have 30
på en dag’.
• ’Vi skal jo tage noget af det her ude-noget med (efter Corona)’ (skoleleder).
• ’Udeskole tager tid’.
NATUR vejleder • 29. årg. • nr. 2 • 2020
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De bedste tricks
til et rigt udeliv
i dagtilbuddet
Dagtilbuddene er åbnet op til
en ny og forandret hverdag
med masser af udeliv og tid
på legepladsen. Det kræver
både opfindsomhed og nye
vaner hos pædagoger såvel
som børn og forældre.

Af Ida Kryger, Grønne Spirer,
Friluftsrådet.

Friluftsrådets Grønne Spirer har gennem 15 år inspireret børnehaver, vuggestuer og dagplejere til at til tilbringe
gode, lærerige timer i det fri, både indenfor og udenfor hegnet. Her kan I
læse Grønne Spirers vigtigste råd til,
hvordan I flytter stuen ud på en enkel
og tryg måde.
Hvordan tilbringer man mest mulig
tid i det fri til glæde for børn og voksne?
Projektleder Ida Kryger har samlet en
række gode råd til at tage de mindste
børn med ud.

Varm, tør og mæt

Varm, tør og mæt lyder en gammel
spejderlære, som aldrig går af mode. Og
her er kommunikationen med forældrene helt central, for det er forældrene,
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der skal gøre børnene klar til en lang
dag udenfor. Det betyder, at der skal
solhat, regntøj og varmt tøj, skiftetøj,
vanddunk og udevenlig madpakke i tasken. Og selvfølgeligt solcreme i ansigt
og på armene. Det lyder nemt, men
morgentravle forældre kan nemt glemme, og så står pædagogen i et ubehageligt dilemma, når Emma fryser og gerne
vil ind. Derfor er en ”nødkasse” med
ekstra hatte, sokker og regnbukser også
en god idé.

Velklædte voksne

Det er dog sjældent børnene, der er dårligst klædt på til en dag ude. Det er derfor ligeså vigtigt, at alle medarbejdere er
klar over, at deres parathed og tilpashed
smitter af på børnene, og at de derfor
også skal være varme og tørre. Nogle
steder indkøber institutioner simpelthen ”udeuniformer” til de voksne – kedeldragter, gummistøvler og kasketter.
De voksne bevæger sig langt mindre
end børnene og fryser mere. Undervurder ikke 5-6 timers stillesiddende udetid. Det er ærgerligt at trække ind, fordi
de voksne har for lidt tøj med.
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”Mange af Grønne Spirers
medlemmer er vant til at
være ude med børnene hele
dagen, og de fremhæver igen
og igen, at det vigtigste er,
at de voksne føler sig trygge og
glade for at være ude.
Så smitter det automatisk
af på børnene,”
siger projektleder Ida Kryger.
”Derfor skal man som
voksen mærke efter,
hvordan man bedst trives ude.
Hvis man nyder naturens ro,
kan man fx tage en bog
med ud og lægge sig i græsset
og læse højt.
I det hele taget er det
en god ide at flytte kendte
indeaktiviteter og rutiner med ud,
hvis man synes,
det er svært at omstille sig.
Så kan man hen ad vejen
supplere med alle naturens
fantastiske tilbud om
nye oplevelser og
plads til anderledes leg.”
Godmorgen på legepladsen

Når I starter morgenen udenfor, slipper
I for forældre i garderoben og besvær
med af- og påklædning. I forvirrer heller ikke børnene med for mange unødige skift. Men der er andre gode grunde
til at nyde en stille sommermorgen
udenfor. Duggen i edderkoppespindene,
roen på legepladsen og fuglesangen som
er særlig intens tidligt på dagen. Noget
af det hyggeligste er at møde ind til en
stille stund ved et tændt bålsted, men en
morgengyngetur er heller ikke dårlig!

Frokost i der fri

Bliv ude til frokost. Det er hyggeligt at
spise i det fri, og så undgår I at blive
kolde, når I skal ud igen efter en lun
stund inde. I øvrigt er spisetid lig smittetid, og det er nemmer at hold afstand
ude. Børnene skal selvfølgeligt lige have
tid til at vende sig til den nye rutine og
fx ikke forlade bordet (eller træstubben/
tæppet/rundkredsen) i utide. I kan også
tage en mindre gruppe afsted på hemmelig picnic i legepladsens buskads eller
naturhjørne.
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Fingernem energimad

Det kan være koldt at sidde stille for
længe med agurkestænger, yoghurter og
ostehaps i plastic. En udevenlig madpakke skal kunne spises nemt og hurtigt
og måske endda med vanter på i det tidlige efterår. Og så skal den give masser
af energi. Klapsammen-rugbrød med
yndlingspålægget er hovedingrediensen,
og de voksne skal sikre, at det ikke kun
er de energifattige agurker og gulerødder, der ryger ned.

Afsted på eventyr

En tur byder altid på forundring og fælles oplevelser samt en god snak undervejs. Før I ved det, er hele dagen gået
med uforudsigelige oplevelser og sjove
indfald. Gør det nemt at komme afsted
og pak, så I ikke skal nå hjem til frokost.
Det er ikke rart med en fortravlet tur,
hvor der skal skyndes på børnene. Hvert
barn medbringer sin egen taske med det
nødvendige (mad, hat og evt. skiftetøj),
de voksne husker håndsprit og solcreme. Derudover kan I medbringe grej,
fx fiskenet, indsamlingsbakker til små-
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dyr, affaldsposer til indsamling eller en
presenning til hulebygning og picnicunderlag. Det vigtigste er, at pakning og
planlægning ikke bliver uoverskueligt,
så hellere en kort udflugt til 100-meterskoven.

Legeplads med muligheder

Legepladsen er et læringsmiljø med
masser af muligheder. Fordel jer med
forskellige tilbud til de vilde og de stille
og forsøg jer med nye projekter, som inspirerer både voksne og børn. Plante
blomster i krukker, gå på krible-krablejagt under stubbe og i det høj græs, forbered bålhygge og giv måske lov til en
gang vandpjaskeri i solen.

Besøg 100-meterskoven

Peter Plys og hans venner havde som
bekendt mange eventyr i 100-meterskoven. Der findes 100-meterskove nær de
fleste daginstitutioner, som I kan besøge
med børnene. Små arealer, som hverken
er skove eller parker, men som små
børn vil opfatte som store og vilde og
fyldt med muligheder. Tag ud på ekspedition nær institutionen og find jeres
egen 100-meter skov at besøge, når legepladsen bliver for ensformig, og skoven
er for langt væk.

Flyt indeleg ud

Børnene har ofte masser af gode ideer
til aktiviteter på legepladsen, men af og
til savner de inspiration, og her kan de
voksne måske savne dukkekrogen og legoklodserne. Hvis det ikke er for koldt,
kan I sagtens hygge med perler og snor,
tegnegrej, højtlæsning eller lego udendørs. Indret et godt sted i læ og tørvejr,
køb evt. et sejl eller en pavillon. tilføj et
par hængekøjer til hvil og afslapning, så
bliver det ikke bedre.

Grønne Spirer

er Friluftsrådets grønne tilbud til børneinstitutioner
og dagplejere. Ordningen har knap 1000 medlemmer og op mod 20 % af Danmarks daginstitutioner
er med. Som medlem modtager man pakker med inspirationsmaterialer og plads på de mange forskellige naturkurser. Medlemmer har også mulighed for
at ansøge om Det Grønne Spirerflag som symbol på
en institution med et særligt fokus på udeliv.
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Hent inspiration og ideer

På hjemmesiden groennespirer.dk/naturaktiviteter findes 350 udeaktiviteter så som dyrevæddeløb, troldsuppe, naturbanko og haletudseakvarie. Søg på en bestemt årstid eller et
relevant læreplanstema.

Alle læreplanstemaerne understøttes på
bedste vis udenfor

Uanset, om I har fokus på fællesskabet,
det sansemotoriske eller barnets eksistentielle oplevelser, kan naturen bruges.
Naturen kalder på sproglige udtryk, risikoorienteret leg, sang, dans, kreative
processer samt omsorg for hinanden og
andre væsner. I den nye læreplan er bæredygtighed også nævnt for første gang,
og i den forbindelse er det oplagt at arbejde med fx biodiversitet eller affaldsindsamlinger udenfor.

Find inspiration

Hvad skal I lave på legepladsen, og hvor
skal I tage hen i naturen? I kan søge
hjælp hos lokale naturvejledere og foreninger. På Grønne Spirers hjemmeside
findes landets største samling af naturaktiviteter fordelt på læreplanstemaer
og naturtemaer, fx kriblekrabledyr, bevægelseslege, ro og nærvær eller troldeeventyr i skoven. Søg blandt de 350 ideer på gronnespirer.dk/naturaktiviteter. I
kan også se hvad andre pædagoger og
dagplejere laver på facebookgrupperne:
grønne spirer 0-3 og grønne spirers daginstitutioner.
o

NATUR vejleder • 29. årg. • nr. 2 • 2020

Links til
udeundervisning
Der findes masser af viden,
forskning, inspiration, læring,
aktiviteter og materialer om
udeskole og udeundervisning.
Start fx på siderne her og
udforsk de mange linkssamlinger videre ud i
udeskole-universet.
Udeundervisning.dk

(www.udeundervisning.dk ) er en gratis
portal med viden om udeundervisning
og udeskole. Under Inspiration findes
en række links til institutioner og organisationer, der arbejder for og med udeundervisning og udeskole. Der er flere
sider med inspiration til at starte med
udeundervisning og udeskole og konkrete eksempler på undervisningsoplæg.

Skoven i skolen

(www.skoven-i-skolen.dk ) og Udeskole.
dk (https://www.skoven-i-skolen.dk/
udeskole-teori ) tilbyder en stor database af aktiviteter og materialer samt viden om udeskole.

Projektet
’HJÆLP- jeg skal ud med børnene’
(https://centerforboernognatur.dk/projekter/hjaelp/)understøtter det pædagogiske arbejde udenfor i skoler og dagtilbud. Her kan du finde aktiviteter og
inspiration til praktisk organisering.

Udeskolenet

(www.udeskolenet.dk) er en forening
for alle som interesserer sig professionelt for udeskole.

Naturvejledning Danmark

På sitet her har Naturvejledning Danmark (www.natur-vejleder.dk/tipstricks-aktiviteter) samlet en række links
til inspiration og materialer til udeundervisning.

Grønne Spirer

(https://groennespirer.dk/) har gennem
15 år inspireret børnehaver, vuggestuer
og dagplejere til et rigt udeliv og børnevenlig bæredygtighed.
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Natur og uderum
som løftestang for
skolens fag

Af Elsebeth Holm,
Naturvejleder, lærer og
magister i Udeskoledidaktik
Strandgårdskolen, Ishøj

14

På Strandgårdskolen i Ishøj
har vi arbejdet med udeskole i
mange år. Vi har indrettet et
udeskole værksted 100 meter
fra skolen, og ansat en udeskole- og naturvejleder.
Det er den stilling jeg bestrider, og jeg vil her fortælle om
mit arbejde.
Selvom vi har megen erfaring med udeskole, er vi som andre folkeskoler ekstra
udfordret i denne tid. Der er færre skoletimer til klasserne, og det giver mindre tid at lære i. De faglige krav og nationale tests er stadig de samme. Derfor

er det nødvendigt at være skarp på indhold og formål med de undervisningsaktiviteter vi sætter i gang. De muligheder der ligger i uformelle læringsmiljøer
i skolens nærhed, skal til stadighed udforskes, analyseres og udnyttes.

Udeskole på Strandgårdskolen

Når jeg, som udeskolevejleder på
Strandgårdskolen, enten skal udvikle eller vejlede om udeskoleforløb bygger jeg
det på følgende principper:
Først og fremmest skal man vide hvad
der skal løftes fagligt eller socialt. Selve
stoffets kerne, hvad ligger der i det. Det
finder jeg ud af i samarbejde med klassens lærere og skolens andre vejledere.
Vores læse-, tosprogs- og matematikvejNATUR vejleder • 29. årg. • nr. 2 • 2020

ledere kender elevernes faglige udfordringer, og hvilke discipliner der er særligt udfordrende.
Med det i baghovedet tager jeg ud i
skolens nærmiljø på jagt efter forskellige
typer af læringsrum. Det man kalder
“Stedbaseret Læring”.

Placed Based Learning

er et begreb som anskuer steder/geografiske læringsmiljøer i forhold til dets
muligheder for at lære OM, MED og I.
(Szczepanski A., 2008, Handlingsburen
Kundskap).
• Lære om: Her går vi ud og finder det
vi skal undersøge. Man kan f.eks.
lave forløb der handler om den natur
man er i/har mellem hænderne, foran øjnene, (dyr, planter, fænomener
som respiration, fordampning mv.).
Vi udforsker, det vi skal lære om, i
helt konkret forstand.
• Lære med: Man bruger naturen som
værktøj, materiale eller inspiration.
Spille på træstammer og sten, lave
idrætsbaner. Danskfagligt arbejde
med begreber fra litteraturen som
besjæling og sætte dig i humlebiens,
anemonens eller gran (jule-)træets
sted. Naturmaterialer til billedkunst
eller håndværk og design osv.
• Lære i: Naturen som ramme. Man
kan bruge naturen og uderummets
stemninger og fysiske rammer. Som
et rum der stimulerer til at arbejde
på en bestemt måde, sætter os i en
stemning, giver mulighed for fordybelse og stimulerer sanserne. Skrive
digte i buskadset, i tunnelen eller under åben himmel. Der er som regel
mere plads til den enkeltes udfoldelse både fysisk og sprogligt. (Se evt.
en undersøgelse af sprog i udeskole
af Lene Herholdt 2003 https://www.
skoven-i-skolen.dk/content/
danskundervisning-undertr%C3%A6erne-i-skoven )
Der er som regel flere elementer i spil
samtidigt, men jeg synes det er vigtigt at
huske at alle måder er relevante. Man
behøver ikke altid den “store” natur. Det
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gennemgående er anvendelse af udeskoledidaktik, og de læringsformer og den
struktur det indebærer.

Udeskoledidaktik

Samtidig med de mange måder man
kan bruge naturen og uderummet på, er
der også uendelige muligheder for at
blive distraheret og afledt. Man må derfor være fokuseret på uderumsledelse.
Eleverne skal vide hvad meningen er,
hvad vi forventer de fokuserer på, og
hvad der skal ”bringes med hjem”. Det
skal med tilbage til klassen - i hovedet,
på notesblok, fotos, fortællinger mv.-,
for videre bearbejdelse og evt. formidling. I planlægningen er det vigtigt at
finde ud af, hvad der helt konkret kan
hjælpe eleverne med dette. Vi kalder det
metoder til at stilladsere de centrale begreber gennem hele forløbet.
Der kan være mange fordele ved udeskolepraksis: Eleverne forstår ofte at der
er en mening med at lære det faglige
stof. Det åbner muligheder for at eleverne kan være kropsligt handlende, og vi
ved at de æstetiske læringsformer hvor
sanserne stimuleres, styrker erfaringsdannelse og hukommelse (https://www.
skoven-i-skolen.dk/content/n%C3%
A5r-tingene-taler-til-os). Undervisning
i nye uformelle læringsrum, hvor eleverne selv er aktive skaber trivsel og
motiverer dem.
Men det kommer kun i spil hvis vi bevidst planlægger at inddrage disse fordele.

Eksempler på udeskoleforløb
fra Strandgårdskolen

Med udgangspunkt i udeskoledidaktik,
den sansende-æstetiske tilgang, og nogle af de faglige områder eleverne lærer,
kommer her tre eksempler på undervisningsforløb vi netop har lavet. Steder i
vores nærmiljø er blevet læringsrum og
det foregår på eller indenfor 500 meter
fra skolen. Miljøerne bidrager både til
læring OM, MED og I.

Tværfagligt forløb om jernalderen

Strandgårdskolen (repræsenteret ved
naturvejleder, matematikvejleder og læsevejleder) udviklede dette forløb sammen med Kroppedal Museum. Det
strakte sig over en uge, og alle 46 elever
fra 3.klasse deltog. Fagene var: historie,
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kristendom, matematik, dansk, håndværk og design. det blev stort og lidt
udstyrstungt, men det kan skrues ned til
mindre krævende forløb, og stadig have
højt fagligt indhold.
Vi ville gerne udvide Ishøj kommunes
Kulturpakke som består i, at alle elever
skal se en jernalderfyrste der er fundet i
Ishøj. Forløbet indeholdt rollespil og en
legende tilgang. Ugen efter besøget på
museet var eleverne klaner fra jernalderen. Vi koncentrerede os om tre hovedområder fra en jernalderhverdag: det religiøse, jagt og kamp og jernaldermad.
Elevaktiviteterne spændte over runeskrift, øve bueskydning, kampteknikker,
snitte små træmænd til ofring i mosen,
male amuletter med symmetriske mønstre i skind, fange krebs og partere and
til madlavningen.
Matematiske begreber som symmetri,
spejlingsakse, geometriske former blev
italesat ved fremstilling af amuletter, og
til at introducere brøker skulle eleverne
dele en lille bunke korn op så der ville
være mad nok frem til næste høst.
De faglige mål for historie, kristendomskundskab og håndværk er nok de
nemmeste at få øje på. Her vil jeg derfor
dykke ned i nogle af de danskfaglige
mål.
Eleverne skal arbejde med fortællegenren. Et af de danskfaglige mål er indlevelse. At kunne sætte sig i andres sted.
Forstå tanker og følelser hos hovedpersonen i en historie. Eleverne skal lære at
nuancere deres fortælling. Da dette var
et forløb med specielt æstetisk-sansende
undervisning, tog vi udgangspunkt i tillægsord der kan beskrive dette.
Vi ”gav” dem tillægsord, og prøvede
selv at bruge dem meget gennem dagen:
Vølvens stemme var hæs, krebsene
kradsede, røgen lugtede surt, skindet
var blødt og varmt osv.
Og efter dagens første 4 timer udendørs, brugte vi eftermiddagene på at
genfortælle forløbet i klassen. Vi opsummerede sammen, og forudsagde
hvad vi troede der ville ske næste dag,
hvis vi rigtigt levede i jernalderen. Det
var en støtte for eleverne at veksle mellem individuelt, gruppearbejde og fælles
undervisning i klassen. Vi prøvede derVi snitter træmænd til ofring i mosen.
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med at fastholde oplevelser og nye indtryk, samt stilladsere og fastholde det
fagfaglige der var i spil gennem dagen.
Ugerne efter arbejdede faglærerne videre med de faglige discipliner. Dansk
med genrepædagogik hvor de producerede en fagbog. I matematik arbejdede
de med brøker, geometri og omregning
(omsætte måleenheder som kop og
skæppe til liter), eleverne skulle skrive
deres opskrifter om så vores kantine
kunne lave samme mad som de havde
lavet, i et moderne køkken.

Naturen som inspiration i designprocesser

De praktisk musiske fag er hårdt ramt af
corona nedlukningen. De er ikke medtaget i den lov om nødundervisning der
gælder nu i perioden frem til sommerferien 2020. Men for valgholdene i faget
gælder det, at eleverne stadig skal til eksamen i faget i 8. klasse. Dette er en opgave sendt til valgholdselever i karantæneperioden. De kunne selv gå udendørs
hvor som helst de bor og besvare opgaven elektronisk. Men den kan selvfølgelig foldes mere ud i et læringsfællesskab,
når klassen kommer ud til naturskolen.
Naturens former har til alle tider inspireret vore store designere og arkitekter. Så vi ville prøve at arbejde ligesom
dem. Vi skal træne begreber til beskrivelse af designproces og kommunikationen omkring dette. Eleverne skulle blive
fortrolige med begreber som organiske
former og arbejde idégenererende ud
fra flere skitser. De skulle argumentere
for deres valg, og bruge mere nuancerede ord end ”den er pæn, kikset, smuk”
osv. De skulle bruge ord der beskriver
materiale, tekstur, farver og nuancer.
For at vise eleverne hvordan det kan
foregå skulle de se et afsnit af TV serien
”Danmarks Næste Klassiker” (https://
www.dr.dk/drtv/se/danmarks-naesteklassiker_84919).
I udsendelsen kunne eleverne opleve,
hvordan designere udvikler ideer, og er i

Andekød til suppen i jernalderen.

Mariehønens form som inspiration til en stol.
På denne skitse har jeg forestillet mig en høj barstol
agtig noget. Den er oval/rund fordi mariehønen også
er det. Den har to vinger øverst oppe. Prikkerne er på
det ene ben, fordi jeg tænkte på at det kunne se godt
ud hvis de kunne lyse forskellige farver. Jeg tænkte på
de kunne lyse i forskellige farver, så man kunne bruge
det til en fest eller noget lignende.
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Her er et ”Pop-up” læringsrum sat i
skolegården. Der står pludselig noget
nyt og det overrasker. Det skærper
nysgerrighed og opmærksomhed. I et
åbent terrarie i skolegården skulle eleverne holde bænkebidere. Ved siden
af er der et kæmpe billede af “superkrybet” (bænkebideren), en faktaboks
og pirrende spørgsmål:
Kan du finde...?
Hvem tør holde…?
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stand til at beskrive processen i et fagsprog.
Med et oplæg om Arne Jakobsens arbejdsmetoder og hans møbelklassikere
Ægget, Svanen og Myren, (https://www.
youtube.com/watch?v=n-rJfHK9ieA#
action=share) sendte vi elever ud i naturen for at lede efter inspiration til et møbel.

Handlinger og processer i naturen som
grundlag for forståelse og udvikling af sprog

Fag: Dansk som Andetsprog (DSA),
Dansk, Natur og teknologi
Baggrunden for dette forløb var en
analyse af svarene fra skolens sprogtests.
Testene viste at eleverne har svært ved
at gengive handlinger over tid. De
mangler begreber og ord til at fortælle
hvad de glæder sig til på søndag eller
hvad de lavede i går eftermiddags. Det
fortæller os at vi skal træne tidsadverbier. Det er biord som snart, senere, omgående, sidst, tit, allerede, nu, derpå mv.
Eleverne skal have forståelse for begreberne og øve sætninger med ordene.
I Atriumgården ved vores kantine
etablerer 1. klasserne hvert år nogle
bede, hvor vi dyrker eksempler på de
grøntsager, der ofte bruges i dagens ret.
Når de kommer i 2. klasse, høster vi.
Hele processen fotograferes og kan bruges i mange sammenhænge. Bønnestagens vej fra spiring til høst lægges op på
en tidslinje, og bruges til at forstå og
formulere forløbet over tid. Til at stilNATUR vejleder • 29. årg. • nr. 2 • 2020

ladsere dette arbejde har alle elever deres egen Sproghavebog. Den hjælper
med at “bære” handlinger og oplevelser
frem og tilbage mellem klasserummet
og haven. På små post-it sedler skriver
jeg hvad den enkelte har arbejdet med
på dagen. Det er, hvad der er tid til i haven. Der skal jo også holdes styr på at
spirer behandles nænsomt, høst skal ske
med måde og at ikke alt er ukrudt! Det
er meget forskelligt hvad eleverne laver
på dagen, da ikke alle skal vande samme
plante til druknedøden. I klassen hvor
det daglige skrivearbejde skal foregå, får
de gaven at der er noget konkret at skrive om. Eleverne har dannet sig billeder
og husker begreberne. Den lille post-it
seddel viser hvad der nu skal formuleres
og bearbejdes. Med tegninger og sætninger viser eleverne hvad de har lavet,
og her kommer det naturfaglige ind.
o

Planters udvikling er et godt
udgangspunkt for samtale
om tidsforløb.
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Fotos: Naturcenter Amager Strand

COVID19 lukkede os ned,
men gav nye muligheder til
tid, plads og fordybelse
Intet er så slemt at det ikke er
godt for noget! Det er noget
af det, vi har lært ved nedlukningen under COVID19 pandemien.
Nedlukningen

Af Aska Ono, Undervisningsog udviklingsansvarlig
Naturcenter Amager Strand
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Det hele startede lige så stille i uge 10,
hvor vi begyndte at få flere og flere afbud og aflysninger fra vores brugere,
der havde booket forløb hos os. Onsdag
d. 11.3.2020 valgte jeg at aflyse et kursus
jeg skulle afholde på en skole om fredagen om Nysgerrigper-metoden, da vi
havde besluttet, at det ikke var en needto-have, men nice-to-have. Samme aften
kom slaget, da Statsminister Mette Frederiksen tonede frem på skærmen og
lukkede landet mere eller mindre ned
på ubestemt tid.

Vi ringede sammen om aftenen en
smule fortvivlet og aftalte at mødes dagen efter til krisemøde og lægge en plan
for, hvem der kunne komme ud og holde liv i dyrene i akvarierne de følgende
to uger. Ja to uger, for det var så langt vi
kunne se frem i tiden på daværende
tidspunkt. To uger blev hurtigt til fire og
efter påske stod det klart, at de mindste
børn skulle tilbage til institutioner og
skoler, men her manglede der plads i
forhold til de afstandskrav regeringen
lagde for dagen.

En ny plan

Med alle bookinger aflyst, hjemsendte
medarbejdere og et tomt Naturcenter,
satte Thomas Ziegler Larsen, der er daglig leder på Naturcenter Amager Strand,
sig for at vi skulle lave en oversigt over
de muligheder der var herude på stranNATUR vejleder • 29. årg. • nr. 2 • 2020

den. Den oversigt præsenterede han for
Fagligt Center i Børne- og Ungeforvaltningen, som godt kunne se potentialet
og så kom vi ellers i gang.
Vi fik installeret fire børnehaver i
nærheden af Naturcenteret, hvor vores
studenterundervisere skiftedes til at give
dem naturvejledning ud fra vores almindelige faste forløb. Vi justerede vores forløb, så alt det materiale vi brugte
kunne sprittes af. Derfor blev der også
lagt ekstra tid ind, til at vores ansatte
havde tid til rengøring og afspritning efterfølgende.
Ud over børnehaverne førte vores nye
plan også til, at tre årgange fra Gasværkvejens Skole, som havde svær
pladsmangel, flyttede undervisningen
ud på stranden, guidet og vejledt af vores studentermedarbejdere. I skrivende
stund står vi nu yderligere for undervisningen af hele 0.-6. årgang fra Gerbrandskolen og alle de nye skolebørn fra
Skolen ved Sundet. Børnehaverne er lige
vendt hjem til deres egen institution,
men vores almindelige undervisning er
sat i gang igen for dem, der kan komme
herud. Rundt regnet står vi på en uge
for undervisningen af ca. 800 børn. Det
er næsten en tredobling, af det vi er vant
til.

Nye forløb og mødesteder

Ligesom alle lærere og pædagoger i
Danmark skulle vi til at tænke i nye baner for undervisningen. Vi er vant til at
det meste af vores undervisning foregår
udenfor, så der havde vi en fordel, men
nu skulle al undervisning foregå på
stranden, med mulighed for toiletbesøg
og afvaskning af hænder. Derfor tog vi
hele stranden i brug, ringede til kommunen for at få nøgler til alle de offentlige toiletter, der findes på stranden og
lod toiletområderne være mødested
med klasserne. Heldigvis er de fordelt
godt ud over hele stranden, så på den
måde kunne vi imødekomme de nye
pandemi-relaterede restriktioner. Vi
indkøbte også bærbare håndvaskestationer, som vi helt sikkert kommer til at
bruge i fremtiden også. Alt udstyr til
undervisning kører vi ud på stranden i
store kasser tilpasset, hver gruppe. Derudover har vi hyret ti ekstra studenterundervisere ind til at hjælpe med undervisningen.
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Nye materialer

For at imødekomme kravene omkring
hygiejne har vi været nødt til at lave
mange nye materialer. Alt hvad der før
har været papir, har vi lamineret, så de
efterfølgende kan sprittes af, materialer
som børnene har brugt, har vi givet
numre, så de selv kan holde styr på, hvis
der er hvis, og opslagsbøger bliver brugt
med gummihandsker. Ting der ikke kan
rengøres, kommer i karantæne i mindst
48 timer. Alt hvad vi tager med ud på
stranden og bruger, har vi lavet en rengøringsplan for. Derfor er vores almindelige undervisningslokaler og område
for nuværende også lavet om til rengøringsstationer og kontorpladser.

Nye muligheder

Vi har aldrig før haft brug for at bruge
hele stranden, men nu har vi indtaget
det meste og opdaget nye områder til
undervisning. Det har også givet os
nogle andre og nye muligheder, fordi vi
er længere tid sammen med børnene og
de kommer jo igen ugen efter, så der er
kommet mere kontinuitet over vores
forløb. Børnene har også bedre mulighed for at lære både os og stedet bedre
at kende, på den måde er der mere tid
til at fordybe sig i emnerne. Denne fordybelse bruger vi på den måde, at børnene har mere tid til selv at være under-

Gården er omdannet til
vaske- og rengøringsstation
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den nuværende situation kaldes for
nødundervisning, har samtlige lærere
og pædagoger vi har talt med fortalt, at
børnene ikke taber noget indlæring, når
de er ude hos os. Vi har også formået at
kunne levere den samme høje kvalitet af
undervisning gennem hele perioden.
Samtidig er de alle også blevet mere
trygge og interesserede i udeundervisning.

Fremtiden

Børnene på vej til vandet
i waders.

Vores nye studenterunderviser
på krible-krable jagt med
nogle børn.
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søgende og nysgerrige, der er tid til at
prøve ting af og finde ud af, hvordan og
hvorledes det hele hænger sammen. De
er også delt op i mindre grupper, så der
er mere plads til at blive hørt og man
har en bedre dialog med børnene. Det
er værd at tage med sig videre, når samfundet åbner helt op igen. Vi har måttet
droppe nogle af de ting, vi plejer at gøre,
for eksempel at bruge mikroskoper og
materialer, der skal sendes rundt blandt
børnene. Det går ikke i forhold til hygiejnen. Men til gengæld har vi kunnet
lære 0. klasserne at bruge kikkerter, fordi vi har haft mere tid sammen med
dem og færre børn ad gangen. Selv om

Gennem de sidste par uger har vi tænkt
meget over, hvad vi har lært og vil tage
med os fra denne tid med anderledes
undervisning, nye restriktioner og nye
krav. Vores almindelige arbejdsgang
rummer stor omstillingsparathed og
meget gennemarbejdede undervisningsvejledninger. Det har gjort, at vi kunne
tilpasse undervisningen til en bredere
aldersgruppe samt oplære nye studenterundervisere på rekordtid. Og et er
helt sikkert – netop denne omstillingsparathed, vores gennemgående og mangeårige viden om og erfaring med udeundervisning samt midler og
samarbejde med kommunen har været
primus motor for, at dette har kunnet
lade sig gøre. Dermed ikke sagt, at når
samfundet lige så stille vender tilbage til
sig selv, så gør vi også, for vi har lært
meget af det her. Fordybelsen, kontinuiteten og de mindre grupper har givet os
et lidt andet syn på undervisningen herude. Normalt varer et forløb hos os 1,5
time og hvis vi er heldige, ser vi den
samme klasse en gang mere på et år. Vi
vil gøre mere ud af at anbefale skoler og
dagtilbud at komme over flere gange, og
vi overvejer at lave forløb, der varer
længere i de måneder, hvor der ellers
ikke er så travlt i forhold til at få undervisning på stranden. Og så kan vi arbejde med at strukturere undervisningen,
så den nemmere kan foregå i mindre
grupper, ved at inddrage lærere og pædagoger mere. Al denne nye erfaring vil
vi bruge den næste tid på at evaluere og
strukturere, så vi i en mere normal hverdag, stadig kan opnå denne fordybelse
og tid i vores forløb, og gennem brobygningsmateriale, lægge op til at lærerne
lettere selv kan fortsætte udeundervisningen hjemme på skolen.
o
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Fotos: MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Danmarksgades Skole er faste
gæster i Guldager Naturskole.

Mest muligt udendørs
- MYRTHUE i en Coronatid
Inden statsministeren var
færdig med sin første gen
åbningstale, hvor hun sagde,
at mest mulig undervisning
skal foregå udendørs, havde
MYRTHUE kontaktet områdechef for Kultur & Pædagogik i
Esbjerg Kommune, og sagt:
”MYRTHUE er klar”.
Da Danmark lukkede ned, skulle
MYRTHUEs naturvejledere og formidlere hjem, og vi var selvfølgelig nødt til
at aflyse alle vores forløb for dagtilbud
og skoler, samt guidede ture og arrangementer fx Nationalpark-/Marbækdagen.
Så der gik et par uger med hjemmearNATUR vejleder • 29. årg. • nr. 2 • 2020

bejde og tvungen afholdelse af afspadsering mv. Vi forsøgte, som mange andre,
at inspirere til hjemmeskolen via Facebookopslag og en fyldig linksamling.
Da meldingen kom, om at dagtilbud
og skole kontrolleret kunne genåbne,
bød MYRTHUE ind. Vi mener, at når
mest muligt skulle foregå ude, så har vi
nogle formidlere og steder, der kan noget. Vi har en viden om at undervise og
formidle ude, så vi må kunne hjælpe.
Det lå også i baghovedet, at hvis ikke vi
bød ind og fik det sat i gang, som er vores styrke og faglighed, så kunne formidlerne blive sendt ud og indgå i nødpasning i dagtilbud og skole. Omkring
påsken blev et bud på, hvordan vi kunne
byde ind formuleret og politisk vedtaget.

Af Dorte Vind,
Leder af MYRTHUE
– Natur, Kultur & Læring
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Eleverne fra Egebæk-Hviding
bygger trolde og beregner
deres størrelse i skolens
nærområde.

24

Faste grupper på fire steder

Midtgård, Myrthuegård, Naturskolen
Kratskellet og Guldager Naturskole har
herefter været brugt, som en slags aflastning for to børnehaver og to skoler, men
med formidling. Afgørende for, hvor
mange der kunne være hvert sted, blev
antallet af toiletter og ly. Det har nogle
steder krævet opstilling af toiletvogne.
Disse, samt øget rengøring, betales centralt af Esbjerg Kommune. Grupperne
er ude, også i regnvejr, men alle kan
søge ly i bålhytter, shelters mv. Hvis de
skulle have været inde, ville det kræve
endnu mere rengøring. Hvem der fik
plads blev besluttet centralt af beredskabet i Børn & Kultur, Esbjerg Kommune.
På Kratskellet og i Guldager er det midtbyskoler, som besøger stederne hver dag
indtil sommerferien, mens det på Myrthuegård og Midtgård er børnehaver, der
har fået lov til komme. Vi har selvfølgelig lige fra begyndelsen fulgt Sundhedsstyrelsens retningslinjer for genåbning
af Dagtilbud og Skole, som vi har læst
igen og igen. Områderne har været lukket med skilte ”Området er lukket pga.
Corona smittefare”, så kun børnegrupper i nødberedskab, måtte komme,

mens familier eller dagplejegrupper, der
kom uanmeldt, blev bedt om at gå. På
de fire steder har en naturvejleder taget
imod og været vært. De har anvist grupper en zone; et sted med et ly, et toilet
og håndvask.
I første fase af genåbningen, hvor afstandskravet hed to meter har naturvejlederne igangsat aktiviteter, lånt grej ud
og i nogen grad taget børnene med på
ture. Ligesom naturvejlederne har stået
for at vaske grej af, inden næste gruppe
fik det. I anden fase udvidede vi med tilbud, som mere ligner det vi plejer, nu
blot med to meters afstand ved formidling til hele grupper og en meter, når aktiviteterne var i gang. Vi har oplevet, at
det ikke er let med afstandskravet, som
fx når små begejstrede børn kommer løbende og kaster sig om benet på naturvejlederen. Ligesom det har varieret meget, hvordan lærere og pædagoger
forholdt sig til retningslinjerne.

En håndsrækning til nødundervisningen ude
Sideløbende med ovennævnte sendte vi
dette tilbud til Esbjerg Kommunes folkeskoler:
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Håndsrækning fra MYRTHUE
til nødundervisning ude
MYRTHUE - Natur, Kultur & Lærings formidlere tilbyder at komme på besøg ved jeres skole med et udeforløb om ’Trolde’. Indholdet er
tværfagligt med inspiration fra dansk, matematik, natur/teknologi samt bevægelse.
Forløbet tilbydes til 0.-5.klasser, og aktiviteterne tilpasses målgruppen. Til hold af max.
14 elever tilrettelægger formidleren dagen,
så den opdeles i ca. 2 x 1,5 times varighed.
Lærer eller pædagog deltager aktivt sammen
med deres hold.
Nærmere aftale laves pr. tlf. med formidleren
inden besøget.
Tilmelding…

Tilbuddet blev udviklet på to dage og vi
vidste på det tidspunkt ikke, at det ville
”køre” helt frem til sommerferien. Formidlerne fik meget frie hænder i udviklingen, der til dels foregik i fællesskab
over Skype. Oplægget til formidlergruppen var, at tilbuddet skulle kunne vinkles efter, hvilken formidler/naturvejleder og hvilken alder/lærer/pædagog/
skole/nærområde, det omhandlede. Resultatet rummer mange gode tanker og
ideer, der blev samlet i en intern drejebog, som de kolleger som løbende er
blevet koblet på, har haft glæde af.

Både en fisk og en fiskestang

Der var vores ønske, at vi med udeforløbet både kunne give skolerne en fisk og
en fiskestang, forstået som en fisk; når
eleverne har en god dag ude i skolens
nærområder, og en fiskestang; at lærere
og pædagoger bliver inspireret til, hvordan de kan undervise ude. Tilbuddet er
blevet godt modtaget. Bookingerne er
væltet ind og vi har haft mange formidlere i gang. En af formidlerne har fortalt,
at en lærer, som på afstand havde lagt
mærke til, hvad hendes kollega lavede
med MYRTHUE, i en pause kom og
sagde:
”Jeg kan se, at det I laver er rigtig udeskole” og da formidleren spurgte, hvad
hun mente, svarede hun: ”Jo, I bruger jo
rummet. Jeg har også været ude med
klassen, men vi har faktisk bare flyttet
det, vi ellers ville have lavet inde ud. Jeg
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kan se, at det I gør, er anderledes”. Se en
lille film om tilbuddet her:
https://centerforboernognatur.dk/projekter/hjaelp/ under Organisering og
struktur: Inspiration til at håndtere
rammer og afstand udenfor – skoleportrætter.

Om MYRTHUE
- Natur, Kultur & Læring
MYRTHUE tilbyder natur- og kulturformidling til
kommunale dagtilbud og skoler i Esbjerg Kommune samt til andre målgrupper. Ud over dagtilbudstjeneste og skoletjeneste tilbyder MYRTHUE
arrangementer og guidede ture, såsom høstmarkeder, Marbæk-/Nationalparkdagen, naturvejledningsture, personalearrangementer, foredrag
mv.
MYRTHUE arbejder på mange niveauer med projektledelse, kompetenceudvikling og efteruddannelse af lærere, pædagoger, naturvejledere,
formidlere, lærer- og pædagogstuderende samt
andre.
MYRTHUE har følgende steder:
• Natur- og Kulturformidlingscentret Myrthuegård
• Midtgård – et økologisk formidlingssted
• Guldager Naturskole
• Jernalderlandsbyen i Guldager
• Havneskolen
• Den gamle skolestue*
• BESAT Esbjerg 1943*
• Holocaust UndervisningsCentret*
• Science Learning Lab - Ideværksted
• Naturskolen Kratskellet
• Skoletjenesten på Quedens Gaard*
• Dagtilbudstjenesten Ribe
• Digehytten
MYRTHUE står for projektledelsen af undervisningstilbuddet Mit Vadehav og hjemmesiden
ude.nu. I MYRTHUE samarbejder vi på tværs af
stederne for at dygtiggøre os i fællesskab, og deler viden med andre eksterne læringsmiljøer i
kommunen, ved Vadehavet og i hele landet.
Lederen af MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring refererer til områdechefen for Kultur & Pædagogik
- Børn & Kultur - Esbjerg Kommune.
*i samarbejde med Sydvestjyske Museer
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Børnene fra Børnehaven
Galaksen har fået et tæt
forhold til Midtgård og
dyrene.
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Steder, aktiviteter og mennesker

Når MYRTHUE er taget ud til skoler
møder eleverne formidlere, som igangsætter aktiviteter. Noget af det vi læner
os op ad, som vi tror på at eksterne læringsmiljøer kan, er at man møder steder, aktiviteter og mennesker. Derfor
var det vigtigt for os, da tredje genåbningsfase gjorde det muligt, at tilbyde
formidling på vores egne steder eller
ude i byen. For vi tror på at stedet har
betydning. Vi har stadig kun kunnet
være udendørs og fx ikke inde i BESAT
Esbjerg 1943 eller Science Learning Lab.
Vi har måttet aflyse alle bookinger indtil
sommerferien, men fik af Beredskabet
godkendt, at udbyde nogle Corona-særtilbud, som stadig overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger til afstand
og hygiejne. Disse forløb er:
• Sejlads med Havneskolen - i Coronatiden i Esbjerg
• Jernalderen - i Coronatiden i Guldager
• På sporet af besættelsestiden - i Coronatiden i Esbjerg
• Kend din bys historie - i Coronatiden i Esbjerg
• Da Jacob var barn - i Coronatiden i
Ribe
• Læseteater i renæssancen - i Coronatiden i Ribe
• Vadehavets dyreliv - i Coronatiden
ved Myrthuegård
• Faghusfiskeri - i Coronatiden ved
Myrthuegård

Se mere på https://www.ude.nu

At arbejde i en Coronatid

Da MYRTHUE bød ind og sagde, at vi
var klar, var det påskeferie. Nogle formidlere blev ringet op og taget med på
råd, men ikke alle. Det skulle jo gå
stærkt. Siden blev MEDudvalget involveret. Vi har holdt meget få møder; et
skypemøde, et udendørs, meget koldt,
formidlermøde og et møde inde i et
stort rum med god afstand. Arbejdsdagene har været en blanding af Coronaformidling, praktisk arbejde – dyrene
skal jo have foder - og skrivebordsopgaver hjemme. Der er helt sikkert ting, vi
kunne have gjort anderledes og bedre,
men der har været en rigtig god tilgang,
hvor der er blevet fundet løsninger og
nye gode kollegasamarbejder er opstået.
Enkelte har været pressede og vi har forsøgt på bedste vis, at finde løsninger på
det. Ubevidst har vi måske været guidet
af det som en af vores gamle formidlere,
Henning, for flere år siden har sagt om
arbejdsmåden i MYRTHUE: ”Hvis vi
ikke kan gøre det godt på den måde vi
plejer, så finder vi bare en anden måde
at gøre det godt på”.
o
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Naturskolen
i Coronatiden
Med Corona kom en masse
nye midlertidige retningslinjer
for skolerne, herunder et øget
fokus på udeundervisning.
Det affødte naturligt spørgsmålet om, hvordan vi som
naturskole, bedst sætter vores
kompetencer i spil, for at
understøtte både nye og
garvede udeskolelærere.
Og samtidig minimere risikoen for at bringe smitte mellem
skoler.
Da den delvise genåbning for 0. – 5.
klasse blev annonceret, efter tre ugers
hjemmearbejde med administration og
udviklingsopgaver, skulle vi ret hurtigt
forholde os til, hvordan vi greb den nye
situation an.
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Allerede dagen efter havde vi formuleret
en mail til bestyrelsen med vores bud
på, hvordan vi bedst kunne sætte vores
udeskole-kompetencer i spil og være
med til at gøre en positiv forskel. Den
indeholdt følgende forslag:
• Kompetenceudvikling af pædagoger
og lærere indenfor udeskole.
• Etablering af en udeskole-hotline.
• Udvikling af udeskole-materiale der
f.eks. kunne deles via nyhedsbrev.
• Gennemførsel af allerede planlagte
læringsaktiviteter indenfor Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Bestyrelsen tog positivt imod udkastet.
To af vores tre kommuner planlagde at
lave udeskole-ressourcer som hhv.
hjemmeside og hæfte og ville meget gerne have vores input. Både til det didaktiske og til ideer til konkret undervisning.

Af Karen Vesterager,
Forstkandidat og naturskoleleder, Naturskolerne i Rude
Skov og Raadvad.
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Udeskole-hotline

Det endte med at vi lavede en film om
basal udeskole-didaktik [https://www.
youtube.com/watch?v=F3ncGuRs59A&
feature=youtu.be], en linksamling til
udeskole-ressourcer og en beskrivelse af
vores udeskole-hotline til kommunerne.
Vi brugte den første uge efter opstart
på disse tiltag. Efter det, har vi brugt al
vores tid på at kunne gennemføre de
planlagte læringsaktiviteter og holde telefonen åben til vores udeskole-hotline.
Når vi gennemfører aktiviteter har der
været fokus på ikke at blive smittespreder mellem skoler. Det har vi gjort ved
at holde Sundhedsstyrelsens retningslinjer og fortolke dem ud fra et forsigtighedsprincip. Det betyder, at vi holder
følgende retningslinjer:
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vand og sæbe. De
s,
tørres af med en
t gælder f.eks. kik
klud med varmt
kerter og træhån
dtag på ketchere.
De ting, der ikke
kan tåle noget af
ovenstående, læg
seddel ved udstyre
ges i karantæne
t,
i tre dage. Skriv
klatrereb, blyanter hvor der står hvornår det blev bru
en
gt. Det kan f.eks.
o.l.
være opslagsbø
ger,
For at der ikke bliv
er
lægge tørt, rent uds helt kaos af udstyr, der ligger ove
ralt, har ALLE en
tyr på plads, når
forpligtelse til at
vi ser noget. Det
haft aktivitet og en
er ikke altid den
stor rengøringsop
naturv
gave, kommer dag
lægge sit eget på
plads. Der kan eta
en efter og tre dag ejleder, der har
bleres midlertidig
e efter og kan
tilfældet lige nu i
e baser for udstyr
Raadvad, med dam
i gangen, som det
udstyret.
er
Husk at vaske hæ
nder inden I rør ved
rent udstyr 

• Toiletter og håndvaske er nummererede. Hver klasse får tildelt deres toilet med tilhørende håndvask.
• Vi holder 2 meters afstand til børn
og voksne.
• Vi holder al undervisning udendørs
uanset vejret.
• Vi minimerer brugen af udstyr og er
omhyggelige med at vaske udstyr af
og vaske hænder.
• Vi taler med læreren inden læringsaktiviteten, for at høre om der er
særlige hensyn vi skal tage til dem.
Det er klart at den slags retningslinjer
giver forskellige udfordringer.
Retningslinjerne omkring toiletter og
håndvask, har ikke som sådan givet de
store udfordringer. Det har betydet, at vi
ikke låner toiletter ud til forbipasserende som vi plejer. Heller ikke selvom det
er skoleklasser på tur. Det har givet lidt
ekstra administration, at sørge for at evt.
ledige toiletter kunne bookes af klasser,
der har været ude på egen hånd uden
naturvejleder.

Svært at holde afstand

Reglen om 2 meters afstand har nok været den der var sværest at holde i praksis. Det falder os (heldigvis) meget naturligt at kigge med, når børnene har
fundet noget spændende eller har
spørgsmål – og det falder børnene naturligt at vise og spørge. Det vi har gjort,
er at fortælle lærerne om reglen inden
de kommer, så de kan tale med børnene
om det. Vi har også selv talt med dem
om det, når de ankom. Plenum oplæg
har været lette at organisere, så vi holder
afstand. Enten ved at sætte børnene på
en bænk, vi kan holde afstand til, eller
ved at bruge et reb på jorden.

Uderummets udfordringer

I forhold til det med kun at undervise
udendørs, er udfordringen at få sat den
teoretiske ramme og lavet de fordybelsesaktiviteter, der gør at vi kan holde høj
faglig kvalitet. Hvis vejret er godt går
det nogenlunde, men det er generelt væsentligt sværere at holdes plenumsnakke
udendørs. Fordybelsesaktiviteterne er
også problematiske, da vi ofte gør brug
af vores indendørs laboratoriefaciliteter
eller almindelige naturskoleudstyr, som
udstoppede dyr, der ikke kan gøres rent
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efter brug og ej heller tåler dårligt vejr.
For at imødekomme de udfordringer,
har vi læringsaktiviteter, vi siger ikke
kan lade sig gøre, og andre der er helt
gentænkte, for at kunne fungere fornuftigt. Det har så betydet at vi ofte er endt
med at lave noget andet, end det, der
oprindelig var planlagt med klassen.

Begrænsninger i brugen af udstyr

Rengøring og disciplin omkring udstyr
har krævet omtanke og taget tid, men
ikke som sådan været svært. I forbindelse med at vi har gentænkt vores læringsaktiviteter, har vi tænkt ind, at der ikke
skulle bruges for meget udstyr og at vi
havde udstyr nok, til at hver gruppe
kunne få deres eget udstyr. Mellem klasser har vi så gjort udstyret grundigt rent
efter denne rengøringsvejledning [link
til pdf]. Det mest ærgerlige er, at vi har
udstyr vi ikke kan lade eleverne bruge.
Det gælder f.eks. bi-dragter og udstoppede dyr.
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Dialogen er vigtig

Dialogen med læreren eller pædagogen
har været rigtig vigtig. Ofte har der været udfordringer med, at klasserne ikke
måtte bruge offentlig transport. Vi har i
de tilfælde skullet vurdere om det gav
mening at gennemføre læringsaktiviteten lokalt, eller om vi kunne ændre indhold, så det gav mening at gennemføre
den lokalt. Vi har også talt hele aktiviteten igennem i forhold til, om der er
nogle særlige hensyn vi skulle tage. I
starten måtte de ikke lege kontaktlege,
og eleverne i samme klasse måtte ikke
røre ved det samme udstyr. Nu er det
mest, at der skal sættes tid af til at vaske
hænder når de kommer.
Vi må se hvad der sker efter ferien.
Næste step kunne være, at sige, at vi underviser udendørs, hvis det er muligt,
men går ind, hvis det er nødvendigt for
det faglige udbytte.
o
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Foto: Bo Immersen

At slå én corona flue
med to koncepter
Corona situationen har givet
mange bekymringer hos de
fleste af os. Men den har også
givet mulighed for at tænke i
nye baner og blive en attraktiv
samarbejdspartner.

Af Bo B. Immersen,
Projektleder,
Nationalpark Thy,
7254 1505, bobim@danmarksnationalparker.dk,
www.nationalparkthy.dk.
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Vi har i Nationalpark Thy i flere år arbejdet på at understøtte skolernes mulighed for at flytte undervisningen ud i
nationalparken. Men vi har altid gjort
det på afstand ved at udvikle undervisningsforløb, som lærerne selv kunne
gennemføre, og ved at afvikle lærerkurser og lignende. Vi har ikke tidligere taget rollen som naturvejleder for skoleklasser.

Corona gav ny mulighed

Da de yngste elever blev kaldt i skole i
april, og blev pålagt at flytte undervisningen ud i det fri, var jeg hurtig til at

beslutte, at jeg ville hjælpe dem godt på
vej. Corona virussen gav stramme rammer for formatet, men det, at klassen
ikke måtte være samlet, var en gave for
mig. Naturen er i mine øjne bedst egnet
til at formidling og læring sker i mindre
grupper. Flere af lærerne har efterfølgende fortalt mig, at de også har været
enormt glade for den præmis, at klasserne skulle deles i mindre grupper.

Undervisningskonceptet

Det blev hurtigt klart, at mine normale
legekammerater i form af Naturstyrelsen og Thisted Kommune på grund af
interne restriktioner endnu ikke var klar
til at samarbejde om et tilbud. Derfor
gik jeg selv i ”udviklingsmode”. Fokus
var på at skabe gode oplevelser i naturen, så elever og lærere bliver trygge ved
at flytte undervisningen ud i det fri.
Min ambition var at få flere lærere ud,
end dem der plejer at komme i nationalNATUR vejleder • 29. årg. • nr. 2 • 2020

parken. Det var også vigtigt for mig, at
lærerne blev klædt på til selv at kunne
gennemføre forløbet med en anden
klasse.
Derfor sammensatte jeg et tilbud til
2.-4. klasse, hvor skolerne kunne få en
gratis naturvejleder samt tilskud til bustransporten.

To koncepter slår én flue

Produktet blev et opgaveløb, som bygger på to koncepter og en række af de
stedbundne potentialer i Vilsbøl Plantage:
• Find vej i (orinteringsløb)
• Pil og Storm bøgerne
Med udgangspunkt i de faste orienteringspæle i plantagen sammenholdt jeg
dem med fænomenerne fra Pil og Storm
bøgerne. Så opstod der pludselig en
række poster med stedbundne temaer
på en 2,5 km lang vandretur:
• Hugorm-posten
• Havørn-posten
• Bronzealdergravhøj-posten
• Krondyr-posten
• Stenalderhavskrænt-posten
• Parabelklit-posten
• Herkulesmyre-posten
• Vilsbøl Plantage-posten
Formidlingen var stort set allerede lavet
i Pil og Storm bøgerne, og ”Find vej i”
pælene stod der allerede, så eleverne
havde faste punkter at gå efter. Eleverne
skulle i øvrigt selv finde posterne ved
hjælp af et orienteringskort.
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Pil og Storm bøgerne

er fulde af billeder og illustrationer
samt opgaver og lege, der
inspirerer og involverer børn
og deres voksne til bedre
at forstå naturen i nationalparken.

Hej Bo og D
ennis
Tusind tak fo
r en super sjo
v dag i skove
lært rigtig m
n. Vi har
ange ting om
naturen. Det
at man som ik
er skø
keeleverne en o kyndige naturfolk kan giv nt,
e
plev
og kan formid else i skoven med nogle,
der ved
le til børnen
e, så de forb
interesseret
liver
og lytter eft
er. En god k
af faglig og
ombination
unde
"Det sjoveste rholdende aktiviteter.
nogensinde mindede om
haven", sagd
børne
e en af eleve
r
ne, der har g
skovbørnehav
ået i
e.
Vi deltager g
erne på endn
u en tur.

Mange hilsne
r fra 3A,
Pernille & D
orthe,
Tingstrup Sk
ole
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Nationalpark Thys app

viser vej gennem det smukke og barske landskab i Nationalpark
Thy. Brug den som guide til store naturoplevelser eller som vejviser
ad spændende ruter gennem skov og klit. App’en indeholder kort
med mulighed for at vælge forskellige lag, som blandt andet viser
lokaliteter og ruter. App’en findes til Iphone og Android telefoner.
Læs mere om den på https://nationalparkthy.dk/oplev-nationalparken/appfoldereboeger/
Det skulle være nemt

Se undervisningsforløbet
på https://undervisning.
nationalparkthy.dk/findopgaver/thy55/
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Heldigvis havde min kollega Dennis
Johnsen mulighed for at hjælpe og tage
den anden halvdel af klassen med på turen, så de ikke skulle vente på, at jeg var
retur med første gruppe.
For at gøre det nemt for lærerne at
gentage forløbet, har jeg beskrevet forløbet og lagt printklare opgaveark ind i
nationalparkens undervisningsdatabase
https://undervisning.nationalparkthy.
dk/. Derudover har jeg lagt opgaveløbet
ind i appen ”Nationalpark Thy”, og lavet
små videoinstruktioner til posterne. Det
fungerer som en hjælp til lærerne. Men
det bliver også muligt at gennemføre
opgaveløbet på egen hånd fx med sin familie. Det kræver blot, at app’en er installeret på mobiltelefonen.

Corona har ændret min selvforståelse

En krølle på historien er, at jeg blev uddannet naturvejleder for otte år siden.
Jeg har dog aldrig følt mig som en rigtig
naturvejleder. Jeg har ikke den store naturfaglige viden, og jeg har primært
fungeret på afstand og koordineret formidlingsindsatser og projekter. Men på
den ottende og sidste tur i skoven med
en klasse, tog jeg den ugletrøje på, som
jeg fik tilbage i 2012. For første gang
havde jeg følelsen af, at jeg kunne fylde
den ud. Det var en overraskende og god
følelse .
o
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Guidet
tur uden
guide
Da corona ramte Danmark, og
mange af os blev sendt hjem enten for at arbejde hjemmefra eller hjemsendt med løn så steg interessen for at
besøge naturen og seværdigheder i og omkring Nationalpark Mols Bjerge betydeligt.
Mange fra f.eks. Aarhus havde brug for
at komme ud af deres lejligheder for at
få noget luft, men også fordi der nu var
tid til det.
Det skabte et betydeligt pres på nogle
af vores mest kendte steder som Kalø
Slotsruin, Sletterhage og den centrale
del af Mols Bjerge. Og samtidigt blev
alle mine aftaler om guidede ture aflyst.
Derfor opstod idéen om at lave små
men præcise turbeskrivelser til vores
følgere på Instagram og Facebook. Turene gik til mindre kendte seværdigheder
og naturområder, for at inspirere folk til
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at besøge andre steder end de kendte.
Jeg udvalgte 6 forskellige steder som
alle var let tilgængelige, havde parkering
til flere biler og hvor jeg vidste der var
noget spændende natur eller kultur. Det
var ikke alle steder som jeg selv kendte
vildt godt, og derfor gik jeg turene igennem for at kunne lave helt præcise anvisninger på ruter, tilgængelighed og
længde. Jeg tog også billeder, der viste
præcist det man kunne se, og hvis der
var steder hvor man kunne være i tvivl
om ruten.
Turforslagene blev taget rigtigt godt
imod! Der var masser af likes, delinger
og endda tilbagemeldinger fra folk der
havde brugt forslagene og som var glade
for dem.
Derudover så gav det mig en udvidet
viden om skønne steder i området som
jeg kan bruge fremadrettet til rigtige
guidede ture! Som alligevel er lidt bedre
.
o

Af Mette Foged, Naturvejleder
på Karpenhøj Naturcenter
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Naturvejleder besøg
i skolens lokalområde

Af Claus L. Olesen,
Naturvejleder ved Børge
Hinsch Fondens Naturskole

Børge Hinsch Fondens Naturskole blev, ligesom mange andre, ramt af Covid 19 krisen.
Der var udsigt til et helt kvartal uden besøgende skoleklasser. Derfor havde vi en snak i
ledelsen om, hvordan vi greb
situationen an. Jeg foreslog
ved den lejlighed, at når skoleklasserne ikke kunne komme til Naturskolen, så måtte
Naturskolen komme til klasserne i skolens lokalområde.
Det var der opbakning til, og jeg skrev
en meddelelse til skolerne i Svendborg
og Langeland Kommuner, at Børge Hin-
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sch Fondens Naturskole tilbød skolen et
besøg i lokalområdet. ”Naturvejleder
besøg i skolens lokalområde” kaldte vi
projektet. Det er blevet en kæmpe succes. Alle hverdage siden de yngste klasser startede i skolen har været besat
med arrangementer, og det fortsætter
frem til sommerferien. Det har givet lidt
arbejdsmæssige udfordringer. Alt grej er
daglig blevet grundigt rengjort for ikke
at sprede smitte mellem de besøgte klasser. Det har givet nogle lange arbejdsdage, og et par dyrt købte erfaringer. Jeg
fandt ud af at lupglas af plastik ikke kan
tåle sprit. De krakelerer ganske enkelt.
Der har især været stor efterspørgsel
på Krible Krable og Grøn Sløjd arrangementer. Det har betydet, at en del grej
har skullet suppleres for at kunne klare
efterspørgslen tilfredsstillende. Ligesom
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en hel del grej skulle erstattes, efterhånden som det er gået stykker. Derfor kom
Friluftsrådets Covid 19 Akutpulje meget
belejligt. Den ville kunne hjælpe med, at
Naturskolen fik lappet et hul i både grejkassen og til dels også pengekassen, ved
at få støtte til indkøb af det manglende
grej. Derfor var glæden rigtig stor da
støtten blev bevilget. Det har sikret, at vi
også i fremtiden har ordentligt grej til
vores forskellige arrangementer.
For Naturskolen har projekt ”Naturvejleder besøg i skolens lokalområde”
betydet en større opmærksomhed på de
muligheder Naturskolen tilbyder. Det
har på nuværende tidspunkt givet flere
bookinger til besøg på Naturskolens
hjemmebane i Nørreskoven på Tåsinge
NATUR vejleder • 29. årg. • nr. 2 • 2020

til næste skoleår. For mig personligt har
det givet mig mulighed for at komme
noget tidligere i gang med det jeg elsker
og brænder for. Nemlig at formidle de
fede oplevelser man kan få i den danske
natur til børn. Projektet har ligeledes inspireret flere lærere til at bruge de emner vi har arbejdet med tværfagligt. Vi
har således haft elementer i forbindelse
med de enkelte formidlingsdage, som
kunne overføres til dansk- og matematikundervisningen. Det har betydet at
undervisningen tværfagligt bliver styrket, og der kan trækkes på erfaringer fra
de enkelte fag.
o
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Vilde
Vidunderlige
Ishøj
I Ishøj zoomes der ind på det
vilde og lærerige dyreliv - på
land, på og i vandet, samt i
luften.

Af Mads Ellegaard,
Naturvejleder,
Leder af Ishøj Naturcenter
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Vi vil se på dyreliv ved boligblokke,
dykke ned i søer, vandløb og havet. Vi
vil gennem nysgerrighed og naturoplevelser, øge børnenes undersøgende tilgang og læringsudbytte ift. naturen - fra
Ishøjs ”Big Five” til smådyr. Projektet
kobler naturundersøgelser med digitalt
kvalitetsudstyr, med henblik på detaljerede optagelser og observationer. Vi skal
udforske Vilde Vidunderlige Ishøj!
Med projektet vil børn i SFO (6-10
år), få mulighed for at bygge bro mellem
skoledagen og fritiden i SFO. Ca. 90 %
af målgruppen er flersprogede børn. En
stor del af børnene er udfordret socialt,
fagligt og/eller sprogligt. I forhold til natur- og udeliv, har hovedparten af børnene desuden en meget ringe erfaring
med natur- og dyreliv, hvilket kommer
til udtryk ved, at børnene har vanskeligt

ved at se en værdi i vores dejlige natur.
Udfordringen styrkes af, at mange hverken understøttes kulturelt eller socialt
hjemmefra, i forhold til at komme ud i
naturen, og skabe gode erfaringer
blandt dyrelivet. Mange af børnene giver udtryk for en stor utryghed ved
”krible-krable”-dyrene. Vi ser et stort
behov for at understøtte børnene i at
værdsætte naturen og behandle den
med respekt.
For at børnene kan blive så dygtige
som muligt, vil netop deres nysgerrige
tilgang til verden, natur og sammenhænge, have stor betydning for, hvor
langt de kommer i deres læringsliv. Dette projekt kan være med til at sikre, at
børnene understøttes i en nysgerrig tilgang til natur- og dyreliv. Nysgerrighed,
og det at børnene arbejder med en mere
undersøgende og eksperimenterende
tilgang, vil øge deres motivation, ejerskab og engagement for egen læring.
Mange af børnene i denne målgruppe
er ligeledes udfordret sprogligt, og vil
gennem oplevelser og læring i dette
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tværfaglige uderum, få mulighed for at
sætte ord på læring, tanker og følelser,
for gennem den kropslige læring at øge
ikke blot ordforråd, men også ordforståelsen.
Denne målgruppe er trygge ved at
spille på digitale medier. Ofte bruges
disse til mere voldelige og vanedannende spil. Det er vores mål at tage udgangspunkt i det digitale som det trygge
og genkendelige, og kombinere det med
naturen som vil være mere utryg for
børnene. Ligeledes vil børnene så blive
præsenteret for en ny og mere hensigtsmæssig og brugbar anvendelse for det
digitale udstyr, hvoraf de allerede kender til noget af det.
De udendørs aktiviteter vil alle tage
udgangspunkt i de observationer børnene selv kan gøre, krydret med sparring
og viden fra naturvejlederne og koblet
med de tekniske muligheder for at fotografere og filme dyrene. Som en del af
undervisningen, vil både børn og voksne blive instrueret i anvendelsen af udstyret, således at de forhåbentlig selv bliver interesseret i – også udenfor skole/
SFO tid – at undersøge og fotografere
små og store naturoplevelser.
Det er meget oplagt og betydningsfuldt, at både aktiviteter og samarbejde
fastholdes og videreudvikles gennem de
næste år. Det vil ske i samarbejdet mellem Naturcenter, skole og SFO. Vi påtænker endvidere at inddrage de komNATUR vejleder • 29. årg. • nr. 2 • 2020

munale IT-konsulenter, der arbejder på
dagtilbud- og skoleområdet, med henblik på etablering af, et Ishøj Junior Natur Observatør Korps (IJNOK) med natur-interesserede unge.
Vilde Vidunderlige Ishøj vil med udgangspunkt i vores fælles projekt, have
potentiale til at kunne udvikles til mellemtrin og udskoling – hvor samarbejde
ligeledes kommer til at omfatte Ishøj
Ungdomsskole og deres tilbud til de
unge.
o
Tilskud er bevilget til:
• Snakescopes
• 8x42 kikkerter
• IOgrapher kit med tripod
(inkl. mikrofon, lys og vidvinkel)
• Vildtkameraer
• Quomi Q6 projektorer
• Powerbanks
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Natur-, frilufts- og skolehaveforløb for de 2 – 9-årige

Af Camilla Friedrichsen,
Leder af Københavns
Skolehaver

Københavns Skolehaver har
fået midler af Københavns
Kommune til at drive en
ca. 3.000 m2 stor skolehave på
Ellebjerg Skole.
Med mere end 20 års erfaringer fra byens andre skole
haver kan vi nu tilbyde natur,
frilufts- og skolehaveforløb for
Ellebjerg Skoles indskoling
(0. – 6. klasse) og også til de
nærliggende daginstitutioner.
Alle tilmeldte børn deltager fra maj til
oktober i et ugentligt udeskoleforløb
over 16 gange, hvor de passer deres egen
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lille have og er med til hele processen
fra frø til høst – fra jord til bord.
Selvom der er givet en driftsbevilling,
er den bestemt ikke prangende – og det
har været afgørende for os, at de fleste af
midlerne går til formidling i form af
”varme hænder”. Så vi er ikke så stærke
på grej-siden. Det håber vi at kunne afhjælpe med denne ansøgning.
Vi ønsker os først og fremmest en
Nimbus tipi, som giver mulighed for at
gå i læ og ly for sol og regn. Dernæst
ønsker vi at forbedre formidlingsmulighederne i området og give børnene helt
nære og sanselige naturoplevelser i form
af høns i hønsegård og haletudser og
andet vandliv i den eksisterende sø,
samt et observationsstade for honningbier og vilde bier. Vi vil øge biodiversiNATUR vejleder • 29. årg. • nr. 2 • 2020
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teten og naturindholdet på området og
derved forøge naturoplevelsernes mangfoldighed. Vi vil også gerne udvikle de
håndværksmæssige færdigheder og friluftslivsoplevelserne i form af snitteknive, økser og tændstål. Da vi jo dyrker
jorden sammen med børnene, er det
oplagt at gå skridtet videre og tilberede
både vilde og dyrkede planter i et udekøkken og strække sæsonen ved også at
etablere bærbuske.
Både børn og voksne vil gennem helt
konkrete aktiviteter få førstehåndserfaringer med natur og friluftsliv. Børnene,
og deres voksne, vil opleve sig selv i nye
roller, få succesoplevelser og opleve at
det at være god til noget praktisk/håndværksmæssigt også har værdi og betydning, samt at vi som mennesker lærer
med hele kroppen.
Vi kan med vores projekt åbne pædagogernes og lærernes øjne for de mange
positive muligheder for leg og læring i
uderummet – og hvordan det kan bruges som et springbræt til videre læring
inde i klasselokalet. Samt give lærere og
pædagoger mulighed for at se deres elever/børn udfolde sig på nye måder.
Vi ved af erfaring at et skolehave- og
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naturforløb også udvikler børnenes
sproglige og sociale kompetencer. For
daginstitutionsbørnene giver det desuden en bedre overgang mellem institution og skole.
Børnene vender tilbage til samme sted
uge efter uge, hvilket betyder at de knytter sig både til stedet og vores formidlere. Vi ved at relationen mellem den
voksne og barnet har en meget stor betydning i læring, men også når man skal
turde prøve noget nyt – eller bare opleve
noget, der er anderledes. Børnene får
helt konkret hænderne i mulden og sanser årstidernes skiften fra forår til efterår. Vi ved at med det område, som haven ligger i, KBH SV, vil en stor del af
børnene ikke have haft førstehåndserfaringer med en hjemmedyrket kartoffel
eller en regnorm – eller andre helt basale naturoplevelser og friluftsaktiviteter
som at fange smådyr i en sø eller bygge
og tænde et bål. Til gengæld er ”sulten”
og motivationen ofte stor, når de først
får øjnene op for alt det, man kan derude.
o
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Hjortøgaard har
plads til børnene
Under coronarestriktionerne
resten af 2020 vil skoler og
daginstitutioner opleve en
praktisk nødvendighed for at
lægge aktiviteter uden for
institutionens snævre rammer.
Af Johnny Skjoldborg Krog
Daglig leder af:
Skolelandbruget
Naturvejledningen
Hjortøgaard og
Haver til Maver Furesø
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Projektet, der gennemføres i samarbejde
med Furesø Kommunes Skolelandbrug i
Farum, har til formål at give lærere og
pædagoger i kommunen information
om og oplæring i praktisk udnyttelse af
Naturstøttepunkt Hjortøgaards område
og faciliteter, så det opfylder børnenes
behov for læring og fysisk udfoldelse.
Målet med projektet er, at lærere og
pædagoger bliver så fortrolige med den

praktiske udnyttelse af områdets naturgivne muligheder og med Hjortøgaards
pædagogiske grej og faciliteter, at de
uden yderligere bistand selv kan organisere et meningsfyldt forløb med børnene af 2-4 timers varighed.
Hjortøgaards udeskole har hidtil fungeret som et pædagogisk TILBUD til
skolerne. Vi tror at udeskole efter sommerferien, hvor der fortsat vil være afstandsrestriktioner, tillige bliver en
praktisk NØDVENDIGHED!
Det mærker vi allerede i dag på adskillige forespørgsler fra lærere. Plads i
skolen og institutionen bliver den kritiske faktor og praktiske udfordring for
ledelsen. Plads har vi nok af på Hjortøgaard, og vi kan tilbyde afstandsmæsNATUR vejleder • 29. årg. • nr. 2 • 2020
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sigt sikre rammer om børnenes læring
og friluftsudfoldelse.
En øget udnyttelse af udeskole under
de fortsatte coronarestriktioner vil også
på længere sigt give udeskole som læringsform et boost, dels fordi flere lærere/pædagoger på grund af projektet er
blevet fortrolige med udnyttelsen af
Hjortøgaard, dels fordi også andre end
teknik/miljølærere har opdaget at deres
fag - dansk, engelsk, historie m.m. - kan
tage pædagogisk afsæt i den mangesidede natur omkring Hjortøgaard: Flyvestationen, Præstesøfredningen og Søndersøomkransningen.
Aktiviteterne for børnene vil tage udgangspunkt i Hjortøgaards udeskolekatalog fra 2016. Vi vil ved skoleårets start
til alle skoler og daginstitutioner udsende en ny folder: 'BRUGSANVISNING
FOR HJORTØGAARD' og i samarbejde
med Skolelandbruget indkalde interesserede lærere og pædagoger til 2-4 informationsmøder og workshops i
august-september. Herunder vil vi med
udgangspunkt i nævnte katalog og i dialog med lærere og pædagoger fokusere
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på udvalgte aktiviteter. På forhånd forestiller vi os at koncentrere os om følgende 'spor': Livet på land, livet i vand, friluftsliv, områdets historiske og
kulturelle spor samt udeskole i ikke-naturfag.
Til opfyldelse af afstandskrav vil vi
herunder fokusere på aktiviteter, hvor
holdopdeling af større børnegrupper er
pædagogisk og praktisk hensigtsmæssig.
Resultatet af denne dialog bliver et opdateret udeskolekatalog, der afspejler
brugernes præferencer anno 2020. Kataloget skal være færdigt og udsendt til
skoler og institutioner senest 20. oktober 2020.
o
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VILD MAD
og VORES NATUR
2020 er naturens år på DR - og året hvor alle danskere skal ud
opleve naturen gennem projektet Vores Natur, der involverer
en lang række aktører på natur-, frilufts- og naturformidlingsområdet.
Projektets 5 fyrtårne planlægger og afholder aktiviteter
og arrangementer i den danske natur:
•
•
•
•
•

Sommer i vores natur
Naturen under overfladen
Natten i Naturen
Vild Mad
Vild Natur, der hvor du bor

Find aktiviteterne på voresnatur.dk

Af Mia Lindegaard Pedersen,
Naturvejleder ved Statens
Naturhistoriske Museum.
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Vild Mad-fyrtårnet har til formål at give danskerne forståelse for at samle, jage, fiske
og tilberede naturens råvarer. Målet er folkelige aktiviteter, der kommer bredt ud,
fordrer nysgerrighed og interesse for naturen.

I september og oktober afholder vi - og måske du? ”Vilde Middage”

‘Vilde Middage’ skal afholdes i løbet af september og oktober over hele landet og er
en mulighed for at invitere folk til at deltage i enten en fisketur, sanketur eller jagttur
og derefter tilberede og nyde en middag i fællesskab. For at afholde middage, skal
der findes lokale værter, der har lyst til at medvirke til, at deltagere oplever og lærer
hvad vild mad kan i en social setting.
Der er afsat støttekroner til afholdelse af en række vilde middage landet over.
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Foto: VILD MAD, Hans-Henrik Hoeg

Vild MAD fyrtårnet

Bliv vært for et ‘Vilde Middage’ event

For at afholde en ‘Vild Middag’ skal der være et element af formidling— det kan
være indsamling af vilde planter, fiskeri eller jagt. Fokus for formidlingen skal være
tilgængelighed og kan understøttes af i forvejen eksisterende materiale som VILD
MAD-appen.
Alle værter modtager en Vild Middag-pakke bestående af et opskriftshæfte med opskrifter fra nogle af danmarks bedste kokke, der efterfølgende kan deles med de deltagende, gode råd og tips til at afholde en vild middag, en drejebog der skal gøre det
enkelt at eksekvere arrangementet, og et pressekit der skal gøre det nemt at udbrede
kendskabet til arrangementet. Tilsammen håber vi ovenstående vil hjælpe til at skabe nogle rammer for de Vilde Middage til glæde for både værter og gæster.

Der er følgende rammer for et ‘Vilde Middage’ arrangement:

• Event-navn eller beskrivelse skal på en eller anden måde indeholde "Vild Middag” - det kan enten være som en del af titlen, underoverskrift eller på anden vis.
• For at imødekomme regeringens retningslinjer kan der være mellem 30-50 deltagere pr event.
• Event afholdes i september eller oktober 2020.
• Der er afsat 5000,- DKK eks. moms til generelle udgifter som eks. møbler, råvarer eller kok. Derudover er der afsat 3500,- DKK eks. moms til formidling som
en jæger eller en VILD MAD-formidler. Der er midler til et begrænset antal
middage.
• Man er velkommen til at afholde "Vilde Middage" arrangementer i forbindelse
med andre lokale arrangementer såfremt konceptet er tilpasset.
• Det er tilladt at tage et mindre beløb for deltagelse og tidligere erfaring peger på,
at brugerbetaling er en effektiv måde at få tilmeldte til at deltage på dagen.
• Arrangementer skal være offentligt tilgængeligt og skal oprettes i kalenderen på
voresnatur.dk
• Efter arrangementets afslutning skal du afrapportere til din Vilde Middage-kontaktperson i form af et budget, nogle linjer om arrangementet og et par billeder.

Tilmeld dit event hurtigst muligt da der er midler til et begrænset antal middage

Se mere og tilmeld her: https://voresnatur.dk/vild-mad under ‘Intern information til
involverede aktører’
Mvh.
Partnerne i Vores Natur fyrtårnet Vild Mad: Danske Naturhistoriske Museer, Vild
Mad, Danmarks Jæger Forbund, Cykling Uden Alder og Landsforeningen Praktisk
Økologi.
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VIDENBLAD OM NATURVEJLEDNING
Uderumsledelse
Uderumsledelse handler om at
etablere et læringsrum, hvor eleverne kan engagere sig i faglig og
social læring. Det betyder, at
formidleren i uderummet må
skabe rammerne for et trygt
læringsmiljø, lede elevernes
læring og etablere gode
relationer.
I klasselokalet bedriver læreren
klasseledelse. I uderummet må
formidleren bedrive
uderumsledelse, uanset om man
er lærer, pædagog, frilufts- eller
naturvejleder. Dette videnblad
handler om, hvad der
kendetegner god
uderumsledelse, og hvilke
værktøjer der er til at praktisere
god uderumsledelse.

2020
I projekt Naturvejledning DGI har
jeg stået for formidling og
instruktion i forløb med
skoleklasser. Desuden har jeg
afholdt kurser for lærere,
pædagoger og foreningsfrivillige.
Her har jeg arbejdet på
metaniveau med læring og
undervisning, instruktion og
formidling i uderummet specifikt.
Trygt læringsmiljø
Mine erfaringer har resulteret i
nogle tanker om, hvilke greb vi
har til at praktisere god
uderumsledelse. Uderumsledelse
læner sig tæt op ad klasseledelse,
og deler målsætning og fokus på
at etablere et trygt læringsmiljø,
der understøtter læring og
trivsel.

Forfatter

Jacob Nøhr Schubart
Projektleder, natur- og
friluftsvejleder
DGI Storkøbenhavn
Tlf. 24672541
Email: jacob.schubart@dgi.dk
Men klasseværelset og
uderummet er to forskellige
læringsarenaer, der stiller
forskellige krav til formidleren.
Derfor begrebet uderumsledelse,
som bygger videre på
klasseledelse og fokuserer på de
greb og værktøjer, som
formidleren har til at praktisere
god ledelse i uderummet.
Læringskort til friluftsliv
Inspireret af Friluftsrådets
læringskort til friluftsliv har jeg
skrevet en række læringskort til
friluftsliv med fokus på
uderumsledelse.

God uderumsledelse handler bl.a. om tydelig rammesætning: Hvad må man? Hvilke
sikkerhedsregler er der? Hvornår er der pauser? Hvor kan man tisse?
Foto: Jacob Nøhr Schubart
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I det næste afsnit vil jeg trække
essensen ud af læringskortene
om uderumsledelse og dermed
beskrive de vigtigste værktøjer i
uderumsledelse. Nogle
elementer gør sig måske mere
gældende for eksterne
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VIDENBLAD OM NATURVEJLEDNING
formidlere end for fx lærere og
pædagoger, som i højere grad
underviser den samme gruppe
hver dag. Du må selv sortere i
det, som du kan bruge.
En tryg base
Sørg for at give gruppen en god
velkomst. Se hver enkelt deltager
i øjnene, sig goddag og giv hånd.
Uderummet er karakteriseret ved
at være et meget åbent
læringsrum. Deltagerne kan blive
forstyrret af andre mennesker,
en gøende hund, fugle der
pipper, vind og vejr og meget
mere. Derfor må du etablere en
base som deltagerne kan være
trygge i. Hvor kan man stille sin
taske? Hvor kan man tisse?
Hvornår er der pauser? Kan
gruppen finde ly og læ i tilfælde
af regnvejr?
Rebcirklen samler gruppen
Der er ikke vægge og faste
stoleopstillinger i uderummet.
Men ofte har vi brug for at samle
gruppen og have alles
opmærksomhed. Her kan
rebcirklen være en rigtig god
hjælp. Medbring et godt reb som
er rart at have i hænderne. Det
kan fx være et aflagt klatrereb. Et
reb på 12-14 meter passer fint til
en gruppe på 15-20 deltagere.
Bed alle deltagere om at tage fat
i rebet og forme en cirkel.
Rebcirklen fungerer som et fælles
formidlingsrum, hvor deltagerne
har fokus rettet mod formidleren
og hinanden. Brug rebcirklen til
aktiviteter, korte oplæg, fælles
dialog, icebreakers og lege.
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Den gode start
I rebcirklen kan man også lave
den gode start på dagen. Lav fx
en leg, en icebreaker eller en kort
fortælling som ramme for dagens
aktiviteter, der kan danne
mentale billeder hos deltagerne.
Lav også en tydelig rollefordeling
hvor det aftales, hvilke roller
andre voksne skal udfylde.
Adressér bekymringer
Det er vigtigt at adressere
eventuelle bekymringer hos
deltagerne. Nogle deltagere er
måske ikke vant til at være i
naturen, og kan have
bekymringer om fx edderkopper
eller andre dyr i naturen. Nogle
har måske vandskræk, eller
frygter at komme til at fryse. Eller
hvad hvis det bliver torden- eller
regnvejr. Ved at italesætte og
spørge ind til bekymringer kan
der skabes tryghed,
afmystificering og forståelse for
eventuelle bekymringer.
De tre læringsrum
Inddel aktiviteter i forskellige
værksteder og tydeliggør
eksempelvis ’de tre læringsrum’.
1. Samlingsrummet. Her samles
alle og der er fælles input og
beskeder.
2. Fordybelsesrummet. Her
arbejder deltagerne i mindre
grupper med mulighed for
fordybelse i aktiviteterne.
3. Forhandlingsrummet. Her
søger deltagerne hjælp til
opgaver og aktiviteter.
Formidlerpositioner
Som formidler kan du indtage
forskellige positioner if.

deltagerne:
Gå foran: formidleren styrer og
igangsætter.
Gå ved siden af: formidleren er
også deltagende, er nysgerrig og
undres sammen med deltagerne.
Gå bagved: formidleren træder i
baggrunden og lader deltagerne
være styrende og vælge hvad de
synes er spændende.
Den døde mus pædagogik
I uderummet sker der ofte
uforudsete ting, fx begynder det
at sne eller nogen finder noget
interessant i skoven. Udnyt de
muligheder som uderummet
tilbyder og som optager og
fanger deltagernes nysgerrighed
og interesse. Hvis nogen finder
en død mus, så udnyt det og lad
deltagerne undersøge og undres
over det fantastiske fund de har
gjort.
Afrunding
Saml op på dagens aktiviteter.
Lad deltagerne italesætte
væsentlige oplevelser og deres
læring. Dette kan medvirke til at
skabe mentale billeder hos
deltagerne af deres oplevelser og
læring.

Mere information
Læs mere om klasseledelse på
emu.dk.
Læs mere om Læringskort til
friluftsliv fra Friluftsrådet.
Hent læringskort om
uderumsledelse som pdf.
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KURSUSPULJE
SIDSTE NYT
Vi har været i dialog med Novo Nordisk Fonden
om tilpasning af kursuspuljen efter de behov og
ønsker, vi har hørt fra jer. Herunder de tre nye
veje ind til puljen i stikord.
Den traditionelle pulje
Nu kan du søge igen, også selvom du tidligere i år
allerede har fået bevilliget et tilskud. Og vi øremærker
en del af puljen til selvstændige naturvejledere, der
arrangerer kurser i kommuner uden naturvejledere
tilknyttet.
Anderledes kursusformer
Har du ideer til anderledes kursusformer, som ikke
helt passer ind i rammen for den traditionelle pulje,
så er der nu mulighed for at søge om tilskud til disse.
Det kunne være fx være kurser på video eller
sidemandsoplæring.
Særlig indsats overfor pædagoguddannelsen
En del af kursuspuljen øremærkes til at få flere naturvejledere til at gennemføre kurser for studerende på
pædagoguddannelsen i samarbejde med de lokale
professionshøjskoler.
I vil høre mere om initiativet senere.
Læs mere om de nye muligheder her:
https://kriblekrable.dk/kursuspulje/
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Nysgerrig
på nysgerrighed
Hvad er nysgerrighed?
Hvordan ser vi nysgerrighed –
hos børn – hos voksne?
Hvorfor er nysgerrighed så
vigtig?
Hvad er nysgerrighed?

Marianne Heggen og Anne Lynngård
har forsket på nysgerrighed. De har undret sig over, hvad nysgerrighed er.
Hvordan kan vi se nysgerrigheden hos
børn? Børn er nysgerrige på forskellige
måder. Ikke kun børn, der stiller mange
spørgsmål, er nysgerrige. Børn, der leger vildt og udforsker balancen osv. er
også nysgerrige – kropslig nysgerrig.
Hvordan kan vi, som voksne sørge for at
børnene forbliver nysgerrige? Det er
vigtigt, at børnene møder nysgerrige
voksne og bliver mødt af opmuntringer
til at fortsætte med at være nysgerrige.

Nysgerrig på friluftsliv

Børns nysgerrighed kan stimuleres i
naturen og Henrik Neegaard fra OsloNATUR vejleder • 29. årg. • nr. 2 • 2020
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Met har undersøgt, hvordan vi kan bruge friluftslivet til at stimulere børns nysgerrighed. Tiden er vigtig, når vi
arbejder med børns nysgerrighed. Børn
skal have tid til at sanse, tid til at undersøge og tid til at skabe erfaringer. Det
handler om naturoplevelsen - mig i naturen. Her kan det rolige og enkle friluftsliv skabe gode rammer for naturoplevelserne – og pirre nysgerrigheden.

Nysgerrig på dyr

Tidens vigtighed viste Asbjørn Magnar
Hov os, ved en lille fortælling om, hvordan børn stille og roligt vokser, når de
får erfaringer med små dyr og insekter. I
starten er de små dyr ulækre og de ved
ikke, hvordan de skal håndtere dem.
Men de får hjælp af voksne og får mod
til at holde dem – og bliver til sidst trygge ved dem. Det kræver at de voksne er
trygge ved de små dyr. Derfor er det en
god ide at have lidt kendskab til de forskellige dyr. Ikke for at fortælle den nye
viden til børnene, men for at understøtte børnenes nysgerrighed.

Af Sara Bøndergaard,
Naturformidler og Friluftsvejleder ved Natursara.dk
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Nysgerrighed:
• Har ikke har nogen klar definition.
• Er drivkraften til læring,
til det meningsfulde,
til det morsomme og
til engagement.

Illustration 1 – Marianne Presthus Heggen og Anne M. Lynngård

Bjørg Irene Lehn er enig i, at tiden vigtig. Tid til at børnene får udforsket forskellige aktiviteter til bunds og gentaget
legene – inden der kommer nye tiltag.
De voksne skal hele tiden være opmærksomme på, hvad der optager børnene – og tilføre nye aktiviteter og tiltag
i tilpassede doser gennem hele processen. Og så er det godt at gentage de
gode projekter år efter år. Der er hele tiden børn, der f.eks. ikke har prøvet at
fange haletudser. Både børn og voksne
får nye vinkler ved gentagelser.

”With respect then to curiosity,
the teacher has usually more
to learn than to teach.”
Dewey, 1910

Nysgerrig på teknologi

Link

Hjemmesiden, hvor man
kan læse meget mere om
forskerfrø konferencen.
Forskerfrø konferencen
2020
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Børn er ikke kun nysgerrige over for
ting i naturen – de er også nysgerrige
overfor teknologi. Liv Oddrun Voll fra
Naturfagsenteret er nysgerrig på funktion og form – men også på, hvordan ting
virker. Det er at vigtigt, at vi gør arbejdet med teknologi enkelt – og sætter fokus på det at lave noget i praksis. Netop
ved at arbejde med teknologien, kan vi
skabe grobund for en større divergent
tankegang hos børnene.

Nysgerrig på verdensrummet

Det nære, som naturen og teknologien
kan sætte nysgerrigheden i gang. Men
det kan det store og uendelige også. Laila Dragvik, lærer ved Nasjonalt senter
for romrelateret opplæring er nysgerrig
på det store verdensrum. For hende er
det vigtigt at understrege, at der skal arbejdes med det store på en enkel og forståelig måde. Nysgerrigheden skal skabes og fastholdes hos børnene.

Nysgerrige voksne – hvorfor er det vigtigt?

Musiker Jon Larsen er et godt eksempel
på en nysgerrig voksen. Han indviede os
i sin fascination af mikrometoritter –
stjernestøv – og han er et godt eksempel
på, hvordan nysgerrighed kan ændre
vores forståelse og forskning. Han kan
vise os værdien i, at børn fastholder
nysgerrigheden, så de i fremtiden kan
være med til at forme vores verden både
i stort og i småt.
o
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Partnerskaber
– sammen løfter vi
stærkere
Friluftrådet har, som del af ét
3-årigt projekt, støttet arbejdet med partnerskaber i Tarup-Davindes Naturområde
på Fyn. Partnerskaber kan
være en løsning på nogle af
de udfordringer, som præger
hverdagen for offentlige naturforvaltere.
Mange oplever, at stram økonomi, blandet med borgerhenvendelser om nye
ideer og ønsker til naturområderne, gør
det svært at få enderne til at nå sammen.
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Tarup-Davinde MTB sporlaug
har arbejdsdag og udbedrer
spor på Ibjerget.

Når naturforvaltningen
inviterer borgerne ind

Tarup-Davinde I/S (TD) på Fyn har udfordringerne tæt inde på livet. Selskabet
er lodsejer og forvalter et offentligt naturområde, dannet af reetablerede tidligere grusgrave. De sidste fem år har TD
arbejdet med at udvikle en metode, der
anvender partnerskaber mellem frivillige borgere og naturforvaltning. Partnerskaberne bruges til at få ført ideer ud i
livet, der hjælper borgerne, med at fastholde deres friluftsvaner i hverdagen.
TD er en lille organisation med fem
ansatte, heriblandt to naturvejledere.
Naturforvaltning og partnerskabsaftaler
går ofte hånd i hånd, som en del af jobbet. Her arbejdes med at udvikle områ-

Af Isabel Ebbesen,
Naturvejleder i
Tarup-Davinde I/S og
Naturskolen Ålykkestedet
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Tarup-Davinde MTB Sporlaug
på toppen af Røllehøj.
det med fokus på kerneopgaverne, som
er: naturoplevelser, sundhed, fællesskab,
leg og læring for borgeren.
Området benyttes flittigt af en bred
vifte af brugere, som dyrker mange forskellige interesser. Efterspørgslen på
området er stor, mange vil gerne have
”en bid af kagen” og kommer med nye
ideer til benyttelsen af området.
Ideer fra borgerne kræver ofte en specialviden, som TD ikke råder over. Det
har vist sig, at borgerne selv i flere tilfælde har kunnet bidrage med ekspertviden og faglig erfaring, hvilket har været en god årsag til at åbne op for et
mere direkte samarbejde med lokalbefolkningen.
Den nye situation kaldte på nye løsninger, og her har partnerskabsaftalerne
vist sig at være et godt redskab. Partnerskaberne gør det muligt for borgerne at
påvirke deres lokale naturområde, ved
selv at blive aktive medspillere i nye
projekter.
Partnerskabstanken er i TD blevet
midlet til at realisere en række af borgernes ideer, ønsker og drømme, samt at
forpligte brugerne i et velfungerende
samarbejde, også på tværs af brugergrupper.
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Hvordan dannes partnerskaber?

TD oplever at dannelsen af nye partnerskaber gennemgår fem forskellige faser:

Fase 1 - Ideer og konflikter som kickstarter

Nye ideer eller konflikter er en god anledning til at mødes med områdets selvorganiserede brugere, for at høre nærmere om hvad der rører på sig. Hvis der
kommer gode og relevante ideer eller
løsninger på konflikter på bordet, så
starter processen med etablering af et
partnerskab.

Fase 2 - Dialog flytter grænser

Næste skridt i partnerskabsmodellen er
at bede selvorganiserede brugerne om at
organisere sig i en lokal forening, så
samarbejdet fremadrettet sker med en
organiseret gruppe og ikke en gruppe
individer.
Partnerskabstanken bygger på, at parterne er ligeværdige, når de skal løse en
opgave sammen.
Her skal derfor brydes med den ”klassiske forvaltningsrolle”, hvor borgerne
bliver mødt med ”I skal, I kan, I må
ikke”. Borgerne skal i stedet for inviteres
til aktivt at medvirke i at udvikle og
drifte natur- og fritidsområdet.
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Mange borgere er utrygge ved at indgå i
et partnerskab. Med dialog kan man
skabe tillid og fjerne usikkerhed om ansvar. Det er vigtigt at borgerne forstår, at
de ikke står ikke alene om ansvaret for
projektet, men at partnere løser hver sin
del af opgaven og støtter hinanden. En
tydelig dialog, hvor forventningerne bliver afstemt, hjælper på motivationen,
modet og trygheden hos brugerne.

Fase 3 - Partnerskabet etableres

I TD-regi arbejdes men en ”standard”
partnerskabsaftale, som beskriver, hvordan ansvarsopgaverne m.m. er fordelt
mellem parterne. Her indgår:
• regler og rammer for benyttelsen af
området.
• kommunikationskanaler.
• hvordan økonomi skaffes.
• hvad parterne bidrager med hver
især.
• forsikring af de frivillige, når de udfører frivilligt arbejde i TD-området.
Aftalen beskriver det fælles ansvar og
giver fra starten en åbensindet og tillidsbaseret dialog, der gavner begge parter.
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Fase 4 - Vedligeholdelse af partnerskabet

Foreningen Tarup-Davinde
Åben Vand Svømmebane
ligger svømmebøjer ud.

Når partnerskabet er etableret, er det
vigtigt at parterne tager deres ansvar på
sig, og at de i fællesskab får udviklet og
realiseret de projekter, som de har sat
sig som mål.
I TD-regi afholdes årlige partnerskabsmøder, hvor der evalueres, rettes
til og lægges planer for den kommende
sæson. Foruden denne formaliserede
kontakt er det vigtigt løbende at være i
dialog om stort og småt.

Fase 5 - På den lange bane – styrkelse af
partnerskabet

Det er vigtigt at skabe en gensidig respekt for hinanden på tværs af forskellige partnerskaber og brugergrupper i
TD. Det baner vejen for at samarbejder
kan etableres, konflikter kan løses og
aktiviteter kan planlægges i respekt for
andre.
I TD-regi afholder vi en årlig frivilligfest, hvor de frivillige mødes og danner
relationer på tværs af partnerskaber. Det
har vist sig nyttigt i forbindelse med løsning af udfordringer, inden de bliver til
konflikter.
Derudover afholder Tarup-Davinde
I/S hvert andet år Tarup -Davinde Da-
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gen, hvor selskabet inviterer områdets
brugere til en dag, hvor de viser og fortæller om deres brug af området. Det er
et arrangement, som besøges af op imod
2000 gæster pr. gang. Her har partnerskaberne også mulighed for at bevæge
sig rundt til hinandens stande og få en
snak og danne relationer.

Langt, men ikke i mål

Gedde fanget ved Hudevad Sø
og genudsat.

TD har i de sidste fem år indgået partnerskaber med lokale lystfiskere, ryttere,
svømmere, en udesauna forening, MTB
og skoler. Det er for alle parter en ny og
udfordrende måde at arbejde på.
Det er vores erfaring, at brugere og
forvaltere skal se sine roller på en ny
måde, og det er en ”kulturforandring”,
som alle skal øve sig på.

Foto: Henrik Kristensen
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Tarup-Davinde er i gang med denne
proces, men bestemt ikke i mål, og det
vil fortsat kræve stor opmærksomhed at
få partnerskaberne til at leve, samt at
etablere nye.
Udbyttet og det ejerskab og engagement som borgerne bidrager med, er pt
så væsentligt, at Tarup-Davinde I/S vil
fortsætte ad partnerskabssporet.
Samarbejdet med partnerskaberne de
sidste fem år, har haft en meget positiv
effekt på friluftsaktiviteterne og faciliteterne, som TD´s Naturområde kan tilbyde borgerne og det er et godt eksempel på, at vi sammen, løfter stærkere.
Nedenstående cases beskriver hvordan to velfungerende partnerskaber opstod i Tarup-Davinde:

Case: - Startede med en konflikt

Områdets fine fiskevande, med store
karper og gedder, er et tilløbsstykke for
fiskere af mange nationaliteter fra nærområdet. Danske, østeuropæiske og østasiatiske fiskere havnede ofte i sammenstød om TD´s fiskevand. De danske
fiskeres kultur er at sætte fisken ud efter
fangsten, og de har ikke tradition for at
spise ferskvandsfisk, mens det modsatte
er tilfældet for østeuropæiske og østasiatiske fiskere. I søerne er det kendt, at
der holder kæmpestore 20 år gamle karper og gedder til. Det var disse fisk,
nogle navngivet, som de danske fiskere
var bekymrede for ville ende på en middagstallerken.
Medlemmer fra Odense Sportsfisker
Klub (OSK), som også dengang fiskede i
området, kom med meldinger om søer
der blev tømt for fisk, ulovligt harpunog rusefiskeri og tydeligt for alle, store
mængder af affald ved fiskepladserne.
Opgaven var ikke mulig at løse for
TD, der manglede personale og specialviden om fiskeri.
Efter talrige møder mellem TD og
utilfredse medlemmer fra OSK, spirede
en ide og et partnerskab frem, det blev
til Tarup-Davinde Fiske Sammenslutning, som i dag har overtaget ansvaret
for fiskekulturen i området. Det har de
gjort ved at få lavet en hjemmeside, der
beskriver områdets gældende regler og
overnatningsfiskepladser. De administrer indbetalinger til årskort og har et
kontrolkorps, der har kontakten til fiskerne i området.
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Case: - Startede med en god idé

Tarup-Davinde Rytterlaug er et eksempel på et partnerskab, der startede med
en god ide. TD havde netop købt et nyt
stort område og skulle i gang med at
etablere infrastruktur i området. TD´s
naturvejleder mødte i anden anledning
en rytter og snakken faldt på det nye
område og rytterens drømme og ønsker
til ridestier. Aftalen blev at TD inviterede 11 selvorganiserede ryttere på en gåtur og bålkaffe i det nye område. Den
eftermiddag blev drømme og ideer om
nye ridestier og andre ridefaciliteter italesat og diskuteret. Ved afslutningen af
mødet beskrev TD rammerne for at
samarbejdet kunne etableres: Ryttere
skulle organisere sig i en forening, de
skulle medvirke til at skaffe finansiering
og de skulle efterfølgende medvirke til
driften af stierne. Rytterne vendte efter
et stykke tid tilbage med en forening
samt lyst og tro på at deres ideer og
drømme kunne realiseres ved fælles
hjælp og ansvar i et partnerskab.
Med Rytterlauget fulgte ressourcer i
form af medlemmer med erfaring for
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projektledelse, ingeniørviden, udarbejdelse af budgetter og fundraising for ca.
1 millioner kroner, et stort stykke arbejde, som TD sandsynligvis ikke havde
brugt ressourcer på uden et partnerskab.
Sammen er det lykkes partnerskabet
at realisere ideen om et ryttervenligt TD
med i alt 13 km sammenhængende ridestier og efterfølgende en treckbane til
ca. 800.000 kr. som er på tegnebrættet.
Rytterlauget medvirker til driften af ridestierne og laver 2 årlige sikkerhedstjek af stierne.
I dag har foreningen over 128 aktive
medlemmer, der rider i Tarup-Davinde.
Medlemmerne bruger Facebook til at
kommunikere med hinanden, her informeres om større arrangementer som
cykelløb, løb m.m. hvor det er bedst at
lade hesten stå hjemme.
o

Tarup-Davinde Rytterlaug har
13 km gode ridestier, til glæde
for rytterne på Fyn.
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Lidt inspiration
fra vores
naboers
naturvejledning
i Coronatiden:
https://birdlife.se/natur-till-folket-ett-projekt-i-corona-tider/

Natur till folket, ett
projekt i corona-tider
För dig som sitter isolerad eller i karantän och inte kan ta sig ut i naturen: vi
tar naturen hem till dig istället.
Filmer om fåglar, gråsuggor, natur
och andra djur – här kommer en serie
med filmer för alla, men speciellt tillägnat till dig som inte kan ta sig ut i naturen för tillfället. Här förenas olika projekt och organisationer i samma mål; att
skänka upplevelser till de som inte kan
njuta av naturen och djuren på samma
sätt i år.
Vi tar nu naturen och djuren in i
människors vardagsrum! Vi vill tillgängliggöra upplevelserna i och runt
Östersjön för alla, inklusive människor
som är isolerade i hemmet, men också
för dem som inte bor i närheten av vårt
vackra innanhav.
Natur till folket, ett projekt i en tid av
isolering och distansering. I samarbete
med naturum och Länsstyrelsen Kalmar, med stöd av Postkodstiftelsen.

#naturtillfolket
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Følg naturvejlederne på Instagram: #naturvejleder
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