Tour de Aarhus Å
Beskrivelse
Tour de Aarhus Å starter ved Folkestedet, tæt på
Godsbanen i Aarhus C. Kanoturen ud til
Natursamarbejdet er en 5 km lang ekspedition. I vil
opleve, hvordan byen langsomt glider over i naturen,
og I vil undervejs møde ænder, skarv og vandinsekter.
I vil passere træer der læner sig langt udover åen,
måske vil I høre en fisk i vandoverfladen, inden I padler
gennem sivene på Brabrandsøen for at finde
Natursamarbejdets ankerplads.

Praktisk information
Udbyder
Natursamarbejdet

Forløbstype

Besøg på egen hånd

Målgruppe

4. - 10. klasse

Når I har fundet op til Natursamarbejdet får I base i
vores Historiske Værksted, hvor I kan hugge brænde,
lave bålmad og hilse på vores dyr. På kanoturen og
under opholdet på Natursamarbejdet finder i plads til ro
og fordybelse og får et anderledes undervisningsrum
med mange læringsstile og naturlige
samarbejdsøvelser

Antal

Skriv eller ring gerne til Natursamarbejdet for råd og
vejledning til, hvordan sådan en udeskoledag kan
foregå. Al booking af grej og kanoer sker via UNO
Friluftscenter.

Forløbet afholdes i sommerhalvåret. Ring
for at høre nærmere!

Formål
Klassens fællesskab og elevernes samarbejdsevner
bliver styrket på en kanotur, fælles oplevelser,
madlavning og overnatning i naturen.
Som lærere har I frie tøjler til at strikke et helt
udeskoleforløb sammen for klassen, hvor UNO
Friluftscenter og Natursamarbejdet stiller redskaber og
lokaliteter til rådighed.
Sted
Natursamarbejdet
Louisevej 100
8220 Brabrand

30
Periode
Hele året
Yderligere oplysninger til periode

Varighed
24 timer
Pris
2000,- pr. forløb (Momsfrit)
Prisen er inkl. kanoleje, telte/ bål-hytte.
Soveposer, underlag, bålgrej mm.. kan
lånes gratis og bookes på:
www.friluftslivaarhus.dk

Emneområde
Hytter og lejrskoler
Idræt og bevægelse
Natur og friluftsliv
Naturvidenskab
Fag
Biologi
Idræt
Madkundskab
Natur/teknologi

1

Undervisningsmateriale
Læs dette materiale om retningslinjer for
vandaktiviteter i Aarhus Kommune, hvis I ønsker at
tage afsted på egen hånd med jeres klasse.

Faciliteter
Mulighed for at spise medbragt mad
Mulighed for toiletbesøg
Yderligere oplysninger til faciliteter

Retningslinjer for vandaktiviteter

Turbeskrivelse. Læg mærke til at der både er en
kort og en lang tur.

Kontakt udbyder

Download fil

Natursamarbejdet
Louisevej 100
8220 Brabrand

Tlf. 86 25 68 60

2

