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Mikroforsker som sidemandslæring i uge 39 
Vi søger naturvejledere der er medlem af foreningen, har erfaring med 
Mikroforsker og er godt rustet til at klæde lærere på til at bruge 
Mikroforskermetoden i deres undervisning. 

Krible Krable afsætter 20 x 5000,- til 20 sidemandsforløb for indskolingslærere 
med deres elever i løbet af uge 39. 

Sådan gør du: 
1. Lav en aftale med Krible & Krable om antal forløb I gerne vil udbyde i 

uge 39 (2 – 4 forløb pr. naturvejleder-arbejdsplads). 
2. Følg vejledningen herunder og indtast selv jeres forløb med datoer og 

sted på https://naturvidenskabsfestival.dk/tilmeld-festival 
3. I indgår selv aftaler med de klasser, som henvender sig til jer. 
4. Giv os besked når I har indgået en aftale med en klasse. Så sender vi 

dig det materiale du har brug for i form af plakater, vejledning, 
proceskort, elevbøger og evt. også det nye hæfte om MF i dagtilbud. 

Vi forventer: 

at du indtænker formidling og læring både FØR, UNDER og EFTER forløbet med 
lærere og elever i uge 39: 

Forbered lærere/pædagoger og eleverne på hvad de skal arbejde med på 
dagen. Det kan fx være ved at sende dem materiale de skal læse. Eller link til en 
af de videoer vi har lavet om metoden: 
https://www.youtube.com/channel/UCqLEn1sZI9IgKmTKd6VFXDw/videos 

Aftal med lærer/pædagog hvilken rolle de har under forløbet, så de bliver 
involveret og aktive undervejs. 

Gennemfør forløbet på ca. 3 timer med voksne og elever. Du styrer forløbet og 
sikrer, at der både sker læring for elever og undervisere. 

Saml op på besøget med et opkald eller en mail. Du kan fx foreslå dem at 
deltage i konkurrencen. (Der er deadline for tilmelding 1. sept. – men den gælder 
ikke for disse grupper) Følge med på Facebookgruppen Mikroforsker. Læse 
mere om metoden på Nysgjerrigper.no. 

Send os en regning efter uge 39 sammen med oplysninger om skole, klasse, 
antal og dato.  

Skriv til os hvis du er interesseret i at være med: 

Kriblekrable@natur-vejleder.dk 

 

Vh Krible & Krable 
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