
RYK UD
UNDERVISNING I DET FRI

ULF i Aarhus inviterer alle skolelærere til en dag i skoven, hvor I vil få inspiration til, hvordan undervisningen i flere fag kan rykkes udenfor. 

Torsdag d. 27. maj kl. 8.30 - 15.15 på UNO Friluftscenter i Risskov

Coronapandemien har tvunget mange lærere udenfor de sidste måneder. Det har været en øjenåbner for mange, og der er et stort poten-
tiale i udeundervisning, som ULF i Aarhus med denne dag gerne vil klæde jer på til at udnytte. Det drejer sig både om didaktiske værktøjer, 
praktiske råd og forskningsmæssig viden inden for feltet.

Adresse: Uno Friluftscenter, Marienlundsvej 11A, 8240 Risskov

Pris: Gratis

Tilmelding: www.ulfiaarhus.dk/kursus/ryk-ud-undervisning-i-det-fri

Tilmeldingsfrist:  Onsdag den 19. maj 2021

Ved spørgsmål kontakt Anne Kleberg annek@aarhus.dk

HUSK AT DU SKAL KUNNE FREMVISE CORONAPAS

LÆRERKURSUS

www.ulfiaarhus.dk
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Kl. 8.30 Velkomst, morgensang og kaffe ved bålet

Kl. 8.45 ’Hjælp jeg skal ud’ - Oplæg ved Karen Barfod, ekspert i udeskole og udeundervisning

Hvad ved vi om elevernes udbytte af at blive undervist udenfor? Hvordan arbejder jeg som lærer med planlægningen af 
dagen, klasseledelse og fagligt indhold? Hvor kan jeg finde hjælp?

Karen Barfod fortæller om sin og andres forskning med at benytte uderummet som undervisningssted, og hun deler læreres 
erfaringer med barrierer, udfordringer og stjernestunder.

Kl.  9.45 Inspiration til din årsplan fra ULF i Aarhus 

Kl. 10.00  Rundvisning på UNO friluftscenter ved leder Thomas Batting 

Kl. 10.15 Intro til ’99 arter du skal kende før du bliver voksen’ ved Naturhistorisk Museum

I Danmark er vi er omgivet af en natur med masser af fantastiske arter. Alligevel er det kun ganske få af os, der kender til 
bare en brøkdel af de forskellige dyr, planter og insekter, der lever i og udgør den danske natur. Få inspiration til hvordan I 
kan bruge ‘99 arter’s mange undervisningsideer.

Kl. 11.00 Workshops   

vælg mellem:

1. Natur og teknologi i naturen

2. Matematik i uderummet 

3. Udeaktiviteter i dansk 

Kl. 12.30 Vi giver frokost i det grønne

Kl. 13.15 Workshops 

vælg mellem:

1. Kratluskeri - få øje for de små ting i naturen

2. Blåtryk - en kreativ workshop 

3. Teambuilding og trivsel 

Kl. 15.00 Afrunding af dagen, kaffe og kage

Kl. 15.15  Tak for i dag

Dagen er planlagt med alle corona-hensyn - og I deles op i hold.

Se beskrivelse og målgruppe for workshops på næste side.

PROGRAM
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Vælg én workshop (kl. 11:00 - 12:15)

1. Natur og teknologi i naturen 

Ideer, tips og tricks til naturfaglig undervisning uden for klasserummet.

Underviser: Karen Barfod, forskningsleder for outdoorpædagogik ved Forskningscenter for pædagogik og dannelse 
Målgruppe: natur/teknologilærere i 0.-6.klasse

2. Matematik i uderummet

Mangler du ideer til, hvordan du kan bruge uderummet på forskellig vis i forbindelse med din matematikundervisning? På denne works-
hop skal vi snakke om, hvordan undervisningen udenfor bygges op, hvilke overvejelser man kan gøre sig under forberedelsen – og 
vigtigst af alt, så skal vi prøve nogle aktiviteter sammen. 

Der vil være eksempler på både ”klassiske” opgaver til træning af færdigheder og længerevarende åbne aktiviteter, der træner elever-
nes modelleringskompetence.

Underviser: Stine Bühler Michaelsen, matematiklærer i Favrskov kommune  
Målgruppe: mellemtrin

3. Udeaktiviteter i dansk

I denne workshop får I gode ideer til, hvordan danskundervisningen kan rykkes udenfor. Underviser Dorte Vang Eggersen fra VIA har 
arbejdet meget med stedbaseret læsning og vil give jer værktøjer og ideer til denne og andre arbejdsformer i uderummet 

Underviser: Dorte Vang Eggersen, VIA 
Målgruppe: mellemtrin og udskoling

Vælg én workshop (kl. 13:15- 14:45)  

4. Kratluskeri:  Få øje for de små ting i naturen

På denne workshop vil I få en introduktion til nogle helt konkrete værktøjer, som enhver kan bruge til at komme helt tæt på naturens 
allermindste skabninger. Især stilles der skarpt på de mystiske lav-svampe, som findes overalt i byen og naturen, men som de fleste 
overser. Workshoppen fungerer som inspiration til fagene natur/teknologi og biologi.

Underviser: biolog Michael Straarup Nielsen 
Målgruppe: mellemtrin og udskoling 

5. Blåtryk - kreativ i skovbunden

Blåtryk (cyanotypi) er en af de ældste fotoprocesser uden brug af kamera, men skabes kun ved brug af solens lys og fotoemulsion på 
papir. Blåtryk blev tidligere især brugt til videnskabelig registrering af pressede planter og blomster. Når vi arbejder med at lave blå-
tryk, kan vi anvende alt muligt fra naturen og gå på opdagelse i, hvilke planter, blomster og materialer der skaber interessante aftryk.

Underviser Alberte Erlandsen fra Aarhus Billed- og Medieskole  
Målgruppe: billedkunstlærere på alle klassetrin

6. Trivsel og bevægelse

Savner dine elever at få genopbygget relationer og samtidig få fyldt deres krop med sund bevægelse og samvær, så er her muligheden 
for at deltage i en workshop, hvor du selv er deltager på den praktiske, udførende del. Du vil komme på et adventure-løb med forskelli-
ge teambuildingsopgaver, der kan varieres efter målgruppen på parametre som alder, sværhedsgrad, socialrefleksion og kompleksitet.

Underviser: Peter Them Andersen, Naturvejleder ved UNO friluftscenter 
Målgruppe: alle fag og alle klassetrin
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