Lej et klasselokale i naturen

Beskrivelse
Flyt din undervisning væk fra tavlen for en dag og tag klassen med ud i naturen. På Naturskolen syd for Aarhus
er der plads til alle former for undervisningsaktiviter, og vi har skove, søer, marker og masser af dyr lige uden for
døren. Du lejer vores nybyggede undervisningslokale med alle nødvendige faciliteter (tavle, projektor mv,).
Lokalet er oplagt som base for klassen og en god ramme for teoriske oplæg eller gruppearbejde. Kombiner
klasseundervisningen med aktiviteter i det fri, fx en opdagelsestur til den nærliggende mose eller skov på egen
hånd. Du kan også booke en formidler, hvis I gerne vil have faglige indspark og bruge vores landbrugsfaciliteter,
herunder ko- og svinestald, hønsegård og tropehus med specialdyr. Mangler du inspiration til undervisningen,
har vi lavet nogle forslag til halvdagsforløb på Naturskolen. Find dem her på siden, eller kontakt os - så finder vi
den løsning, der passer præcis til dig og din klasse.

Formål
Brug omgivelserne aktivt, eller lad klassen samle inspiration og udfolde sig i et anderledes
undervisningsmiljø. Her er plads til alle fag og alle klassetrin - og Naturskolen er ideel til temaer og
tværfaglige projekter.
Kontakt konsulent for Naturskolen, Michael Sejer, for yderligere information om fx tilskudsmuligheder og
transport.
Du kan leje hele Naturskolen i en dag for 1.000,-.
Bemærk: Leje af Naturskolen inkl. en formilder koster 1.500,-.
Sted
Naturskolen på JU Århus
Nymarksvej 65
8320 Mårslet

Praktisk information
Udbyder
Naturskolen på JU Århus

Forløbstype
Forløb med formidler
Besøg på egen hånd
Målgruppe
0. - 10. klasse
Børn og unge med særlige behov
Antal
30
Periode
Hele året
Pris
1000,- pr. klasse (inkl. moms)
Emneområde
Natur og friluftsliv
Naturvidenskab
Tværfaglige tilbud
Fag
Biologi
Fysik/kemi
Geografi
Natur/teknologi
Faciliteter
Mulighed for at spise medbragt mad
Mulighed for toiletbesøg

Kontakt udbyder
Naturskolen på JU Århus
Nymarksvej 65
8320 Mårslet

Tlf. 29453871

