
 

Arrangører: Nationalpark Thy Klasseværelset og Thisted Kommune 

Oplægsholdere: 

 David P. Jessen, Thisted Gym-

nasium 

 Hanne Toft Andersen, Thisted 

Kommune 

 Tage Leegaard, Østre Skole 

 Søren Krag, Thisted Kommu-

ne 

 Bo Immersen, Nationalpark 

Thy Klasseværelset. 

Målgruppe: Undervisere i na-

turfag - Primært på mellemtrin 

og overbygning. 

 

Dato: 1. april 2016 kl. 8.00 — 

14.30 i biologilokalet på Hanst-

holm Skole, Fyrvej 100, 7730 

Hanstholm. 

 

Tilmelding: Senest den 1. 

marts via link til tilmelding   

Deltagelse er gratis.  

Naturfagsdag—Undervisning der gør forskel 

Kom til Naturfagsdag i Hanstholm den 1. april og få: 

 Inspiration til at bruge stedbundne muligheder i naturfagsundervisnin-

gen. 

 Viden om landskabsdannelsen i Thy. 

 Erfaring med et undervisningsforløb om landskabsdannelsen omkring 

Hanstholm, som du kan bruge i din undervisning.  

 Kendskab til værktøjer og undervisningsaktiviteter, som du kan bruge 

direkte i undervisningen. 

 Viden om hvordan Naturfagsstrategien sætter rammer for naturfags-

undervisningen i Thisted Kommune.  

Dagen består af en kombination af oplæg og workshop ude og inde.  

 

Foreløbigt program:  

 8.00. Kaffe og morgenbrød. 

 8.15. Velkomst og rammesætning af dagen, herunder icebreaker, ved 

Bo Immersen. 

 Meningen med Naturfagsstrategien og de muligheder den giver, ved 

Hanne Toft Andersen, herunder præsentation af handleplan, ved Tage 

Leegaard. 

 9.15. Pause. 

 9.30. Miniworkshop omkring stedbundne læringspotentialer. 

 10.15. Hvorfor ser landskabet ud som det gør i Thy og omkring Hanst-

holm, oplæg og gåtur ved lektor David P. Jessen, Thisted Gymnasium. 

 11.30. Afprøvning af undervisningsforløbet ”Hvorfor ser landskabet ud 

som det gør?”, ved Søren Krag. Frokosten indtages i det fri. 

 13.30. Hvordan kan du bruge Nationalpark Thy Klasseværelset i din 

undervisning?, Ved Bo Immersen og Søren Krag. 

 Evaluering og perspektivering af dagen samt udlevering af en lille en 

til at gå hjem på. 

 14.30. Arrangementet slutter. 

 

Husk tøj der passer til at være ude i det friske forårsvejr. 

https://docs.google.com/forms/d/1fWb25sadk6jsq-Wyh2xGG9IiW5WV5bc4kv_NNhH_0xM/viewform?usp=send_form

