
 

Spark døren ind
til Den åbne skole

5 gode grunde til at møde op:
• Friske indspark til din årsplan
• Hands –on
• Få masser af ideer til Åben skole
• Spar en masse timers forberedelse 
• Røg i håret og frisk luft

ULF i Aarhus inviterer til
en sjov og anderledes inspirationsdag
onsdag den 1. juni kl. 12.15-15.30



 

Kære lærere, skolepædagoger, ledere og aktører 

Kom og mød dine kolleger og aktørerne bag de mange spændende
undervisnings- og læringsforløb i Aarhus Kommune. 

ULF i Aarhus inviterer dig på Natursamarbejdet
Louisevej 100, 8220 Brabrand

Onsdag d. 1. juni kl. 12.15 – 15.30

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen
ULF i Aarhus

Tilmelding via dette link: http://goo.gl/forms/Hwxb8DXIQE senest d. 27. maj 2016 

Har du spørgsmål kan du kontakte Anne Kleberg på annek@aarhus.dk eller 40 22 63 03

Hvis du er med offentlig transport henter vi dig gerne ved Silkeborgvej
(krydset ved Cityvest) - skriv til os.

Program

12.15 Rundvisning på Natursamarbejdet

12.45 Sandwich i vikingehytten
 Nyt fra ULF i Aarhus og Børn & Unge

13.05 Friske indspark fra:
• Den Jyske Opera
• Naturhistorisk Museum
• Moesgaard Museum
• Stadsarkivet
• Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 (børneåbningen) 

13.45 Hvorfor bevæge sig ud af klasselokalet?
 Best practice fra en Aarhus- skole.

14.30 Inspiration til din årsplan. Prøv to af følgende undervisningsforløb: 

• ''Ropeskipping' - Aarhus 1900
 Tricks, tempo, rytme og balance. Udfordrende sjipning til dine idrætstimer.

 0.-10. klasse

• 'Skriveværksted' - Aarhus Teater
 To be or not to be? Lad eleverne prøve kræfter som dramatikere.

 4.-10. klasse 

• 'Inspiration til en udeskoledag' - Natursamarbejdet & Danmarks Jægerforbund
 Kan du skyde med bue, plukke en and eller lave en amulet af gevir? Og tør du?

 1. -10. klasse

• 'Børneliv og teenageliv før og nu' - Kvindemuseet
 Hvordan et museumsbesøg kan understøtte et forløb i dansk og/eller historie  
 indskoling, mellemtrin og udskoling.
 0.-10. klasse

Husk udetøj
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