
Nationalt Naturfagskoordinatormøde
6. - 7. oktober 2021, Ringkøbing
Tema om udeskole

Program - overblik
Dag 1 - Onsdag d. 6. oktober - Naturkraft
15.30 Flydende ankomst
16.00 Velkomst (Mødet starter)
16.15 Naturkraft - Intro og leg i parken
18.00 Mulighed for Tjek ind på Hotel Fjordgården
19.00 Aftensmad i Naturkraft
20.30 Uformel netværksaktivitet
22.00 Tak for i dag

Dag 2 - Torsdag d. 7. oktober - Hotel Fjordgården
7.00 Morgenmad / Tjek ud / Evt. gåtur til Fjorden
9.00 Velkommen til dag 2 (Dagens tema)

9.30 Udeskole i et didaktisk perspektiv
v. Mads Bølling, ph.d, Steno Diabetes center Copenhagen

10.45 Udeskole i et politisk perspektiv
v. Bjarne Svendsen, Næstformand, Børne -og
familieudvalget, Ringkøbing kommune

11.30 Udeskole i et organisatorisk perspektiv
v. Birthe Bitsch Mogensen, Favrskov kommune

12.30 Frokost (inkl. gruppefoto)

13.30 Café - to runder med udeskole-erfaringer
Hør dine kollegers erfaringer fra rundt om i landet.

15.00 “Din kommunale naturfagsindsats belyst
i et energi- og et stofperspektiv.”
- et veloplagt oplæg v. Elzebeth og Ole, Astra

16.00 Tak for denne gang

*Det nationale naturfagscenter



Udeskole i et didaktisk perspektiv
Mads Bølling, fra Steno Diabetes center Copenhagen giver os en
generel indføring i Udeskole-didaktik. Mads forsker aktuelt i
udvikling og effektevaluering af udeskole og udepædagogisk
praksis, fx sammenhængene mellem eksponering for udeskole
og fysisk aktivitet samt aspekter relateret til skolemotivation,
mental og social trivsel.

Udeskole i et politisk perspektiv
Bjarne Svendsen, Næstformand i Børne- og familieudvalget,
Ringkøbing kommune fortæller fra et politisk perspektiv om
kommunens initiativer for at få skolerne til at bruge de lokale
muligheder.

Udeskole i et organisatorisk perspektiv
Birthe Bitsch Mogensen, Naturfagskoordinator og pædagogisk
konsulent i Favrskov kommune fortæller om forvaltningens
arbejde med at understøtte udeskole, herunder også åben skole
aktiviteter.

Café med udeskole-erfaringer
Vi har inviteret en række af dine kolleger på tværs af landet til
at fortælle om deres erfaringer med Udeskole. Hør fx Anne
Mette fra Rødovre, Søren fra Silkeborg eller Inge fra Albertslund.

Din kommunale naturfagsindsats belyst i et
energi- og et stofperspektiv.
Eller “Hvis din naturfagsindsats var en analogi fra naturen”.
Astra undersøger af og til, hvad det egentligt vil sige at drive en
kommunal naturfagsindsats. Elzebeth og Ole er kommet frem til,
at det kan beskrives med inspiration fra naturen i et energi- og
et stofperspektiv. I oplægget præsenterer de kort nogle af de
resultater, de er kommet frem til (med god hjælp fra mange af
jer) og reklamerer respektløst for et par artikler, der snart
udkommer (hvor de har haft en finger med i spillet).
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