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Velkommen til ”Naturfagsdag”  

 

 

 

Hanstholm den 1. april 2016 
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Målet med dagen er at I får: 

• Viden om hvordan Naturfagsstrategien sætter rammer for 
naturfagsundervisningen i Thisted Kommune. 

• Viden om landskabsdannelsen i Thy. 

• Erfaring med undervisningsforløb om landskabsdannelsen 
omkring Hanstholm, som I kan bruge i undervisningen. 

• Kendskab til værktøjer og aktiviteter på Nationalpark Thys 
webside, som kan bruges direkte i undervisningen. 

• Inspiration til at bruge stedbundne muligheder i 
naturfagsundervisningen. 
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Naturfagsdag - program 

 

 

 

8.15 Velkomst og Intro til dagens program samt icebreaker 

8.40 Det politiske grundlag for naturfagsstrategien, ved Anette Kjeld Toft 

8.50 Naturfagsstrategiens handleplan, ved Tage Leegaard. 

9.10 Pause 

9.25 Smagsprøve på ”Geologi brætspil” Hvem ved nok til at vinde? 

9.45 Hvorfor ser landskabet ud som det gør i Thy og omkring Hanstholm 
(oplæg, modelbygning og gåtur) ved lektor David P. Jessen, Thisted 
Gymnasium. 

12.00 Frokost i det fri. Se kort 

12.30 Smagsprøve på undervisningsaktiviteterne ”Opmål kystprofil” og 
”Geologisk foto-tidslinje”, ved Søren, David og Bo.  

13.45 Hvordan kan du bruge Nationalpark Thy Klasseværelset i din 
undervisning? (tilbage på skolen) 

14.00 Når jeg kommer tilbage på skolen vil jeg bruge….. 

14.15 Evaluering og perspektivering af dagen samt lille surprise. 

 

 

 

https://www.google.dk/maps/@57.1089717,8.6071569,823m/data=!3m1!1e3?hl=da
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Præsentationsrunde i skolegården 

1. Stil dig på et Thy kort i 
skolegården i forhold til 
hvor jeres skole er placeret 
i Thy.  

 

2. Præsenter dig selv med 
navn og skole. 
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Dagens læringshjælpere 

• David Pind Jessen, Thisted Gymnasium. 

• Søren Krag, Thisted Kommune. 

• Bo Immersen, Nationalpark Thy. 

• Tage Leegaard, Østre Skole og kommunens NTS koordinator. 

• Anette Kjeld Toft, Thisted Kommune. 

• (Mette Pedersen, Nors Skole) 
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Vores forventninger til dig 

• Nysgerrig, engageret og konstruktiv.   

• Reflekterer over hvordan du kan bruge det du bliver 
præsenteret for i din undervisning. 

• Slukket/lydløs mobiltelefon. 
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Thisted Kommunes Naturfagsstrategi 

 

 

 

 

 

 

Ved Anette Kjeld Toft og  
Tage Leegaard. 
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Pause til 9.25 

 

 

 

 

 

 

Tved Kirke i 1870’erne 
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Afprøvning af Geologi brætspil 

”Geologi brætspil” kan bruges som 
introduktion til at lære om 
landskab og geologi i Thy. 

 

Hver gruppe skal have: 

• Et spillebræt 

• En terning 

• Spillebrik til hver person (gerne 
med relation til landskabsdannelse) 

 

Spillereglerne står på spillebrættet. 

 

Find spillet på:  

http://undervisning.nationalparkthy.d
k/find-opgaver/thy2  

 

http://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy2
http://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy2
http://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy2
http://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy2
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Hvorfor ser landskabet ud som det 
gør i Thy og omkring Hanstholm? 

• Oplæg  

• Modelbygning 

• Ud og se det i praksis 

 

Ved lektor David P. Jessen, Thisted Gymnasium. 
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Brug NPT Klasseværelsets tilbud i 
din undervisning. 

Udeskolevejlederne kan hjælpe med: 

• at praktisere udeskole - dvs. tage med dig og din klasse ud i 
Nationalpark Thy og afprøve et forløb. 

• at udvikle udeskoleforløb og aktiviteter, der  
lever op til de nye fælles mål - sammen med  
dig og ud fra dine behov. 

• at være sparingspartner på emneuger og lign.  

• at afdække muligheder for at udnytte skolens nærmiljø i 
udeundervisningen.  

• at ansøge om udeundervisningsmaterialer og faciliteter. 

 

Derudover arrangerer vi kurser og  
efteruddannelse målrettet lærere. 

 

Se mere på  
http://nationalparkthy.dk/undervisning/ 

http://nationalparkthy.dk/undervisning/brug-udeskolevejlederne/
http://nationalparkthy.dk/undervisning/
http://nationalparkthy.dk/undervisning/
http://nationalparkthy.dk/undervisning/
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Brug NPT Klasseværelsets tilbud i din 
undervisning. 

Database med søgbare undervisningsforløb, som er klar til brug 
i din undervisning: 

www.undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Databasen offentligøres  

senere på måneden. 

http://www.undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/
http://www.undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/
http://www.undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/
http://www.undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver
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Når jeg kommer hjem på skolen... 

• Drøft i grupper af to-tre personer, hvordan I kan bringe dagens læring i 
spil over for jeres elever. Skriv gerne stikord til dig selv. (5 min.) 

 

• Opsamling i plenum. (5 min.) 
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Evaluering 

Virker det vi gør? Fik du det, du blev lovet?  

- hvis ikke, hvad skal vi så gøre anderledes? 

 

1. Udfyld evalueringsark: Tag stilling til i hvilken grad, du er enig i 10 
udsagn. 

2. Aflever evalueringsarket til mig. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1W-cFJ_k6ES9WqazjvBwGb6rXVgUICm5AOieyDFS--sY/viewform
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Tak for i dag 

I får ikke et kursusbevis…………. Til gengæld får I: 

- T-shirt som et bevis på at I har deltaget 

- ”Hugo og Trine” drikkedunk som reminder om at alle i jeres klasse kan få 
en, når de har modtaget undervisning i NPT syv gange. 


