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ULF i Aarhus inviterer til

en sjov og anderledes inspirationsdag
onsdag den 1. juni kl. 8.30-12.00

5 gode grunde til at møde op:
•
Masse af indspark til anderledes arbejde med læreplanerne.
•
Mulighed for at opleve og medskabe musik, teater og naturfortællinger med spor fra fortiden.
•
Et sprit nyt ULF i Aarhus-katalog.
•
Røg i håret og frisk luft.

Kære pædagoger

Program

I inviteres hermed til en formiddag med masse af inspiration fra ULF i Aarhus. Kom og
mød dine kolleger og aktører bag de mange spændende undervisnings- og læringsforløb i
Aarhus Kommune.

8.30

Rundvisning på Natursamarbejdet

9.00

Velkomst, kaffe og morgenbrød
Nyt fra ULF i Aarhus og lancering af nyt katalog
Nyt fra Børn og Unge
Præsentation af Kulturhovedstad Aarhus 2017 (børneåbningen)

9.40

Oplæg og drøftelse af, hvordan kultur- og naturinstitutionerne understøtter
arbejdet med læreplanerne ved Trine Bangsgaard Petersen, pædagog i
Børnehuset Trolle og dramaturg Mariane Siem.

11.00

WORKSHOPS. Prøv to af følgende undervisningsforløb:

Her vil I få input til, hvordan I kan benytte kultur- og naturinstitutioners læringsforløb, så
læring og oplevelse går hånd i hånd. Dagen byder på oplæg, debat samt præsentation og
afprøvning af forløb fra ulfiaarhus.dk.
ULF i Aarhus inviterer dig på Natursamarbejdet
Louisevej 100, 8220 Brabrand
Onsdag d. 1. juni kl. 8.30 - 12.30

Husk u

detøj

• 'Spændende aktiviteter i naturen' Natursamarbejdet
På workshoppen vil I blive introduceret til aktiviteter, materialekasser og sansehusene på Natursamarbejdet.
Ved Anne Kleberg, ULF i Aarhus.

Vi glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen
ULF i Aarhus

• 'Museet og skoven' Moesgård Museum
Vi tager museet med ud. Ved at binde naturen sammen med museet, skaber vi
mulighed for en anderledes naturoplevelse. Her knyttes fortællinger fra udstillinger til den nysgerrighed, der vækkes ved at gå på opdagelse i naturen. I workshoppen giver vi jer muligheden for netop at opdage dette. Om det er spor fra
fortiden eller mennesker, I kommer til at møde, vil fremtiden vise.
Ved Lewinsky Moestrup, formidler på Moesgård Museum.

Tilmelding via dette link: http://goo.gl/forms/Twpk207Upr senest d. 27. maj 2016
Har du spørgsmål kan du kontakte Rikke Bækstrøm på rilb@aarhus.dk eller 41 85 66 67

• 'Musik i rummet' Den Jyske Opera.
Med fokus på leg med musik, lyd, stemme og krop indtager vi rummet i Vikingehuset. Vi spiller på det, der er – og også på lidt mere almindelige instrumenter.
Sammen skaber vi musik i rummet.
Ved Birgitte Holt Nielsen, sanger og B&U producent på Den Jyske Opera samt
Ulla Schmidt, perkussionist og musikpædagog.

Hvis du er med offentlig transport henter vi dig gerne ved Silkeborgvej
(krydset ved Cityvest) - skriv til os.
TØJ EFTER VEJRET! En del af dagen foregår udenfor.

• 'Aktiv fortælling' Børnekulissen
Den voksne kan styrke børns sprog, sociale samspil og fantasi, når hun skaber
en historie i nuet sammen med børnene. Det kræver ingen forberedelse, ingen
rekvisitter, og kan foregå hvor som helst. Det er ikke historien, der er vigtig, men
alt det, der sker i den legende og skabende proces.
Ved Mariane Siem, dramaturg.
12.00

Sandwich og vand til at gå hjem på.
Kryds af i tilmeldingen, hvis du ønsker sandwich.

