
I er meget velkommen, til at kontakte os angående emner og læringsmål I vil lægge  
vægt på ved jeres besøg på Natursamarbejdet. Udover de beskrevne er der sjove og 
lærerige muligheder for at lave matematiske beregninger på hønsenes burstørrelser. 

 
Børnehaveklasse: 
Vi kan komme omkring de alle kompetenceområder og mange færdigheds- og 
vidensområder:  

- Sprog (samtale, fortælling) 
- Matematisk opmærksomhed (tal, antal, sprog og tankegang) 
- Naturfaglige fænomener (dyr og planter, bæredygtighed, naturnysgerrig) 
- Kreative og musiske udtryksformer (fremstilling) 
- Krop og bevægelse (bevægelse og leg, krop og hygiejne)    
- Engement og fællesskab (deltagelse, engagement, samvær og samarbejde, 

følelser, selvopfattelse) 

Indskoling: 
Natur/teknologi: Vi kan komme omkring alle kompetenceområder og mange  

færdigheds og vidensområder: 
- Undersøgelse (undersøgelse, organismer, naturen lokalt og globalt) 
- Modellering (modellering, organismer) 
- Perspektivering (perspektivering) 
- Kommunikation (ordkendskab) 

Mellemtrin: 
Natur/teknologi: I kan komme omkring alle kompetenceområder og mange færdigheds-  

og vidensområder: 
- Undersøgelse (naturen lokalt og globalt, mennesket) 
- Modellering (modellering, mennesket, natur og miljø) 
- Perspektivering (perspektivering, teknologi og ressource) 
- Kommunikaiton (ordkendskab) 

Madkundskab: I kan komme omkring alle kompetenceområder og mange færdigheds-  
og vidensområder: 
- Mad og sundhed (sundhedsbevidsthed, hygiejne) 
- Fødevarebevidsthed (råvarekendskab, bæredygtighed og miljø, 

madvaredeklarationer og fødevaremærkninger, kvalitetsforståelse og madforbrug) 
- Madlavning (grundmetoder og madteknik, smag og tilsmagning, madens æstetik) 
- Måltid og madkultur (måltidskultur) 

 
 

 

BUR TIL BORD 
0. - 10. klasse 

 
Udskoling: 
Biologi vi kan komme omkring kompetenceområderne:  

- Undersøgelse (evolution) 
- Modellering (naturfaglig modellering, evolution)  
- Perspektivering (perspektivering, anvendelse af 

naturgrundlaget) 
- kommunikation (ordkendskab) 

Madkundskab: I kan komme omkring alle kompetence- 
områder og mange færdigheds- og vidensområder: 
- Mad og sundhed (sundhedsbevidsthed, hygiejne) 
- Fødevarebevidsthed (råvarekendskab, 

bæredygtighed og miljø, madvaredeklarationer 
og fødevaremærkninger, kvalitetsforståelse og 
madforbrug) 

- Madlavning (grundmetoder og madteknik, smag 
og tilsmagning, madens æstetik) 

- Måltid og madkultur (måltidskultur) 
Fællesfaglige fokusområder: Forløbet kan bruges til at 
lægge op til en tanker og diskussion om produktion og 
bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget. 


