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• Hvad er udeskole
• Læringssyn – didaktik
• Favrskov Kommune – kontekst
• Organisatorisk udvikling af åben skole/udeskole
• Konkrete eksempler på udvikling af forløb
• Evaluering
• Naturfagskoordinator rollen

Dagsorden



Udeskole, hvad er det
Mindmap: UDESKOLE

� Skriv alt hvad du ved om udeskole

� Snak med to forskellige du ikke har klasse med

Udeskole er en skoleform, hvor lærere og elever regelmæssigt flytter 
undervisningen ud i naturen og de nære omgivelser – f.eks. en dag 
om ugen, året rundt. Udedagen er faglig, og de aktiviteter der bliver 
gennemført udendørs tænkes sammen med aktiviteterne på 
inde-dagene til en hel undervisning.                                  Def. Skoven i 
skolen

Wiki def. Udeskole

2015 specialiseringsmodul på læreruddannelsen

Eksemplarisk

Definition udeskole
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Læringssyn i udeskole

Socialkonstruktivisme:
En underviser iscenesætter/støtter/forstyrrer et barns læreprocesser – 
barnet ændrer sin viden om noget til noget nyt – som hverken er 
underviserens viden eller det barnet vidste før.

Kilde: Kruse 1998, 2002
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Didaktisk model

forforståelse oplevelser

handlingerrefleksion
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Didaktisk struktur
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  Før                        Under                        Efter        

forforståelse oplevelser

handlinger

refleksion

evaluering

Forløb beskrevet i skoven i skolen



Hukommelse

Ny neurovidenskab viser, at hukommelse ikke lagres et bestemt sted i hjernen, 
men er en sansemæssig oplevelse, der er spredt ud i mange af hjernens 
nervenetværk. Vi husker bedre konkrete oplevelser end abstrakt viden, fordi det 
konkrete appellerer til flere sanser, og den viden bør man bruge i skolen

Kilde: Skolen i skoven (2007)
T.S.S. Schilhab m. fl.
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Favrskov Kommune

Fakta:
48.374 indbygger

Areal 540,25 km²

13 folkeskoler
(tre skoler 0. – 6. kl)

6375 antal elever

Tre kulturhuse – ingen 
museer/kulturinstitutioner

1½ naturvejleder

Birthe Bitsch Mogensen
Pædagogisk konsulent



2014 2015 2016 2017 2018 2019

Baggrund og historik for åben skole

Folkeskole-ref
orm

Udvalgets anbefalinger 
til samspil og struktur

Nedsættelse §17, 
stk. 4 udvalg for 
samspil mellem 
skoler, fritid og 

foreningsliv 

 Nyt kommissorium for 
Udvalget for samspil 

mellem skoler, fritid og 
foreningsliv – herunder 

åben skole

Fælles basisforløb

Udvalgets visioner og 
anbefalinger til åben 

skole

Evaluering af 
implementeringen af 
folkeskolereformen i 
Favrskov Kommune

Midler med 
budget 

2015/18 

Midler 
med 

budget 
2019/22 

BSU 
orienteres 
om status 
på åben 

skole
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Flere skal vælge en 
erhvervsuddannelse



Evaluering af folkeskolereformen i Favrskov

Rapporten fra Danmarks Evalueringsinstitut viste i 2017:

• At 73 pct. af lærerne vurderede, at de i mindre grad eller slet ikke samarbejdede 
med det omgivende samfund

• At 54 pct. af lærerne oplevede i mindre grad eller slet ikke, at åben skole 
bidragede til at skabe en mere varieret skoledag

• Størstedelen af lærerne vurderede, at eleverne ville have gavn af mere kontakt 
med det omgivende samfund, men oplevede barrierer som: 
• Manglende tid til at koordinere og planlægge samarbejdet
• Manglende kendskab til relevante samarbejdspartnere i kommunen
• Manglende økonomi og tid til transport

• Forældre udtrykte i interviewene et ønske om mere åben skole i udskolingen
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• Systematisk organisering af åben skole
• Udvikling af varierede forløb og finde samarbejdspartnere
• Give lærerne inspiration til undervisningen
• Læringsforløb og udarbejdelse af før-, under og efter materiale
• Forløb tilgængelige i Meebook/googledrev
• Hjælp til rollefordeling mellem lærer/pæd. og eksterne 
samarbejdspartner

• Evaluere forløbene og tilrette på baggrund af feedback fra lærerne med 
samarbejdspartnere

Hvordan kunne jeg understøtte
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• Fra skoleåret 18/19 igangsættes fælles basisforløb for alle 
skoler – aktiviteter, skolerne som minimum skal deltage i på 
de forskellige årgange

• Forløb og transport finansieres af midler afsat til åben skole

• Alle børn sikres et bredt udsnit af oplevelser, herunder med 
musik, naturvidenskab, erhvervsskoler, teater, mv.

• Kvalificeret forløb, der kan integreres i undervisningen før og 
efter besøget/aktiviteten

Fælles åben skole basisforløb
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Fælles basisforløb i 21/22
Obligatoriske forløb Årgang Samarbejdspartner
Byg et hus 3. , 4., 5.,6.. kl. Tradium, Århus TECH
Speak Up Vol. 1 og  2 7., 9. kl. Randers Teater
Kurator for en dag 9. kl. AROS
Musikgartneriet 0. kl. Favrskov Musikskole
Teaterforestillinger 2., 5., 8. kl. Kultur og Fritid
Lego WeDo 2. kl. Naturvidenskabernes Hus 
Billedskolen 3., 5. kl. Hinnerup, Hadsten, Hammel og Ulstrup Billedskole
Naturfagsmaraton Bootcamp 4. kl. Naturvidenskabernes Hus
Innovationsdag 5., 6. kl. Skolerne og Børn og Skole
Naturfagsmaraton 5. og/el 6. kl. Naturvidenskabernes Hus
Håndværker for en dag (Ny) 6. kl. Østervangskolen
DM SKILLs 8. kl. Den jydske Haandværkerskole, UUJ
Fællesfaglige fokusområder 9. kl. Naturvidenskabernes Hus
Naturfagsræs Spe. kl. 3.-6., 7.-9. Naturvidenskabernes Hus

20/21 Trods Corona fik  6.364 elever  åben skole forløb -148 specialklasser elever

Kloge hænder-skole/virksomhed 7. kl.    Åben skole Favrskov



Åben skole i Favrskov

Skole-lede
re

Åben skole 
netværk

Åben skole 
konsulent

Udvikling og 
planlægning af forløb

Gennemførsel

Evaluering, justering 
og videreudvikling 

Omverden
Skoler

Forløb Forløb Forløb



• Udvikling af forløb – kvalitetssikring og med læringsperspektiv
• Aftaler datoer med samarbejdspartnere (klar maj/start juni)
• Evaluere forløbene
• Feedback fra evaluering med samarbejdspartnerne 
• Sparring med ledersparringsgruppe (ledere 4)
• Tre årlige møder med åben skole medarbejder en fra hver skole (PLC) 
• Evalueringsmøder i feb./marts Leder/åben skole medarbejder i tre grupper
• Invitere nye ledere til et to timers møde om åben skole i Favrskov

Organisering



Fælles basisforløb

Mulige ekstra forløb (udviklet centralt)

Hjælp til lokale forløb og initiativer
• Understøtte lokale initiativer på baggrund af 

efterspørgsel fra skoler og øvrige 
samarbejdspartnere, eksempelvis:. Idrætsbazar med 
foreningerne, ‘Kend din lokale natur’ – samarbejde 
med naturvejlederne, tyskforløb med virksomheder

• Kloge hænder (7. kl.), Matematikforløb (7. kl.) i 
automation med DjH og karriereforløb med SOSU 

• Nu er der et minimum af åben skole – 
basisforløb

Åben skole lige nu
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Udvikling af et forløb med Den jyske 
Haandværkerskole

meebookforløb

• Hvorfor samarbejde med Den jyske Haandværkerskolen (DjH)

• Hvad har de som vi ikke har på skolen

• Tre lærer og jeg var på DjH og samarbejde/blive nysgerrig

• Derudover to arbejdsmøder med DjH

• Lærerne og jeg har mødtes en gang mere og forberedt imellem 
møder

• Fagbegreber når to fagligheder mødes
Eks. Emner…
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Udvikling af et forløb med Den jyske 
Haandværkerskole

meebookforløb

Matematik og automation på Den jydske Haandværkerskole

Workshop 1, dag 1
TERMOFORMNING (14 elever, hold 1, formiddag) / (14 elever hold 2, 
eftermiddag) 

Workshop 2, dag 1 
PLASTSVEJS & RUMFANG (14 elever, hold 2, formiddag) / (14 elever hold 1, 
eftermiddag) 

Workshop 3, dag 2  
STYRING & LUFTSTYRING (14 elever, hold 1, formiddag) / (14 elever hold 
2, eftermiddag) 

Workshop 4, dag 2 
TEGNING (14 elever, hold 2, formiddag) / (14 elever hold 1, eftermiddag) 
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Høj Stene - Sparring på forløb

Fortælling

Historie/religion   
Kultsted

Kasse med 
Rollespilsudstyr

Natur
Højmosen – planter

Fotosyntese
Rig kær –fattigkær

Gudenåen – vandprøver, dyr

Geografi
Istid, 

Lede blokke
Stenene - hvor kommer de fra

Stentyper

matematik
Stenene

Areal
Rumfang

Massefylde

Undervisningsgreb
O-løb, Tip en 13ér, Foto-bingo, 

Fortælling, QR-koder, Audioguide, 
VR-fortælling

3 timers forløb
Elever fra to skoler 5-9. kl.
Lærere fra to skoler
Kulturkonsulent, 
naturvejleder,
It konsulent
Formidler fra Moesgaard



Kort over nærmiljøet

Corona
• Hvordan kan de bruges?
• Idéer fra jeres skoler.

• Google drev: Lokale kort

• Inspiration:
   Åben skole i fagteam
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Klimaplan – DK 2020

Elevråds klimadag

Elevrådenes sparring i klimaplan

En dag sammen i byrådssalen

Faglige oplæg (miljø og teknik)

Eleverne arbejde med idékredsløb

Pitch filmet og bruges til planen



Formål
De fælles basisforløb evalueres ved forløbets afslutning med henblik på at kvalificere 
og udvikle forløbene bedst muligt
• Alle forløb er evalueret

• Fra skoleåret 19/20 er evalueringerne strømlinet og systematiseret med henblik på at kunne give en 
samlet evaluering

Evaluering af åben skole forløb

Dataindsamling
• Spørgeskema besvaret af lærere fra samtlige skoler efter hvert forløb

Birthe Bitsch Mogensen
Pædagogisk konsulent



• Elevernes udbytte – fagligt, socialt og personligt
• Arbejdet med forløbet før og efter
• Rollefordeling
• Information om forløb
• Googledrev
• Inspiration til undervisning

Evaluering af åben skole forløb
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Kommentar Billedskolen

”Når man sætter børnene i en ny 
ramme, er der mulighed for, at 
flere af børnene får både fagligt, 
socialt og personligt udbytte, da 
eleverne lukrerer af forskellige 
forløb og faglige kontekster. 
Flere elever blomstrede og det 
var inspirerende at se, hvordan 
jeg også kan tilrettelægge 
undervisningen, så flere elever 
har en oplevelse af mestring i 
løbet af dagen.”
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Da eleven kom ud af sit bur

Og så skete der noget. Eleven med diagnosen autismespektrumforstyrrelse kom 
pludseligt ud af sit "bur", fortæller Ida Maria Damsø: "Den dreng, som normalt bare 
sad og kiggede ud i luften, var som forvandlet. Han var som tryllebundet af linsen i 
fiskens øje og af  rådyrets pels". Det satte tankerne i gang: Kan inddragelsen af 
udeskole også bidrage positivt til undervisningen af elever med 
autismespektrumforstyrrelse?

Folkeskolen bachelor
Link til opgaven Ida Maria Damsø Christiansen



    
Kommentar ARoS

Vi har arbejdet med 
kunstanalyse i nogle af ugerne 
op til. Dette har dog ikke været 
målrettet besøget på ARoS. 
Det er svært at bruge længere 
tid på ARoS-forløbet med alt 
det andet, man skal nå i løbet 
af 9. klasse

Efter røg vi hjem med corona. 
Før var der ikke mulighed 
grundet lejrskoler og tidspres
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