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I denne udgave kan du læse om:
 Kurser og efteruddannelsestilbud.
 Mistbænke til alle skoler i Thisted Kommune.
 Tag klassen med til Hanstholm og deltag i den internationale landart festi-

val ”LAND-SHAPE”.

 Vil du og din klasse være med til at lave bioblitz?
 8 gode råd til dig der skal ud med en formidler.
 Følg med i hvad der sker i NPT Klasseværelset på facebook.
 Udgivelse af High5 publikation inden jul.

Tilmeld/afmeld nyhedsbrevet ved at sende en mail til
bobim@danmarksnationalparker.dk.

Efteruddannelse og kurser

Efteruddannelsestilbud
NPT Klasseværelset har i samarbejde med en række partnere udviklet
fire konkrete efteruddannelsestilbud målrettet lærere:
1/7-2015. Hvad kan vi lære af strandens sten?. På kurset arbejde
du med følgende problemstillinger:
- Hvorfor findes der så mange forskellige slags sten langs kysten?
- Hvilke bjergarter indgår i strandens sten?
6/8 og 28/8–2015. Udeskole i praksis. En introduktion til hvordan
man laver god undervisning i uderummet:
- Hvordan får man skabt det rigtige læringsrum for eleverne ude, så
det supplerer det der sker inde?
- Hvordan udnytter man naturen og uderummets muligheder, så det
er helt relevant og fagligt lærerigt for eleverne at gå ud i andre fag
end naturfag?
5/8–2015. Historiefagsdag. Fra skoleåret 15/16 træder Forenklede
Fælles Mål i kraft og i kulturfagene rammer en ny afgangsprøveform
os. På fagdagen ser vi nærmere på disse mål, samtidig med vi opstiller en årsplan, som inddrager nogle af de læringstilbud, Museum Thy
og Nationalpark Thy Klasseværelset tilbyder.
1/4-2016. Naturfagsdag. Få værktøjer og undervisningsaktiviteter,
som du kan bruge direkte i undervisningen. Vi gør den nye naturfagsstrategi konkret og undersøger, hvordan den bliver relevant for dig.
Se alle tilbuddene og tilmeldingsoplysninger på
www.nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/nationalparkskolen/. Folkeskolelærere skal tilmelde sig via Efteruddannelseskataloget på egen skole.
Deltag gratis i BFN’s Naturkurser
NPT Klasseværelset tilbyder også at betale for læreres og pædagogers
deltagelse i BFN´s naturkurser, der har fokus på Nationalpark Thy.
Se mere på www.nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/
nationalpark-skolen/.
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Elever ud i Nationalpark Thy

Tag klassen med til Hanstholm og deltag i den internationale landart festival ”LAND-SHAPE”
Den 4.-7. juni 2015 afholdes en internationalt landart festival ved Hanstholm Fyr. Festivalen byder på
spændende kunstworkshops og events, musik og hygge henover de tre festivaldage. 12 internationale
kunstnere har vundet pladserne i en konkurrence. Læs mere om festivalen på www.land-shape.dk. Det
er et stort ønske for LAND-SHAPE, at festivalen integrerer sig i det lokale miljø. Nationalpark Thy Klasseværelset er gået i samarbejde med arrangørerne og to lokale kunstnere om at udvikle og afprøve undervisningsforløb til fagene billedkunst samt håndværk og design. Med støtte fra ”Børns møde med kunsten” er der afsat ressourcer til at 9 klasser kan afprøve et forløb i ugerne op til festivalen.
Læs mere om muligheden for at deltage på http://nationalparkthy.dk/media/135452/
landshape080415.pdf

Vil du og din klasse være med til at lave bioblitz i august/september?
Den 21. august og den 1. september 2015 gennemfører Nationalpark Thy Klasseværelset i samarbejde med Molslaboratoriet to bioblitz omkring Lodbjerg Fyr målrettet 5.6. klasser. Målet er at afprøve et undervisningsforløb, som handler om at undersøge,
hvilke arter og hvor mange arter der er i forskellige naturtyper. Registreringen af arter
foretages bl.a. med mobiltelefonen og appen ”Naturbasen”.
Vi søger nogle 5.-6. klasser, som vil være med til at undersøge hvor mange forskellige
dyr og planter, vi kan finde på et afgrænset område enten den 21. august eller den 1.
september 2015. Du har mulighed for at være med til at planlægge dagen og undervisningsforløbet, hvis du har lyst.
Kontakt Bo Immersen for yderligere info på bobim@danmarksnationalparker.dk eller
mobil 2222 1662.

Find inspiration på www.nationalparkthy.dk/klassevaerelset
Der kommer løbende flere undervisningsforløb på websiden, så klik ind på www.nationalparkthy.dk/
undervisning, og bliv inspireret.
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Mistbænke til alle skoler i Thisted Kommune

Samarbejde med Sennels Skole

Vi har fået støtte fra Friluftsrådet til at købe mistbænke og lave undervisningsforløb til kommunens
skoler.

Sennels skole er indgået i samarbejde med Nationalpark Thy klasseværelset om at udvikle udeskolefoløb.
Elever i indskoling og mellemtrin vil arbejde med biotopundersøgelser i vandhuller og Limfjorden. Vi glæMistbænkene produceres af Naturkraft Thy/Elmelund i
der os til at møde virkeligheden sammen med eleverSårup af træ fra nationalparken.
ne i juni og efter sommerferien.
Vi har lavet undervisningsforløb, der knytter mistbænkene sammen med NPT ved fx at arbejde med og
vækstbetingelser, som undersøges ude i nationalpar- Lærer og naturvejleder
ken.
Gitte Femhøj der i øjeblikket er tilknyttet NationalMail til Bo på bobim@danmarksnationalparker.dk,
park Thy Klasseværelset, er i marts 2015 startet på
Naturvejlederuddannelsen på hold 28. Gitte fortæller
for at blive skrevet op til at få en mistbænk.
efter starten på uddannelsen: ”Det er en personlig
Nedenstående forløb og aktiviteter knytter sig til
rejse i et univers med 23 andre enestående mennemistbænkene:
sker som brænder for udelivet og naturens forunderli- En mistbænk og Nationalpark Thy”
ge verden. Jeg føler mig privilegeret og ydmyg. Min
- Se det spire og gro - fra jord til bord
rejse er lige begyndt.”
- Undersøgelse af planters levevilkår i NPT
Læs mere om naturvejlederuddannelsen på http://
naturvejleder.science.ku.dk/
Se undervisningsforløbene på
www.nationalparkthy.dk/undervisning/
Bedsted Skole er med i nationalt udeskoleprojekt
Bedsted Skole er blevet udpeget af Undervisningsministeriet og Miljøministeriet til at være en af i alt 50
demonstrationsskoler for udeskole i Danmark.
Læs mere om projektet på www.uvm.dk/Den-nyefolkeskole/Udvikling-af-undervisning-og-laering/Enmere-alsidig-skoledag/Ansoegning
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8 gode råd til dig der skal ud med en formidler:

Udgivelse af High5 publikation inden jul
Der er indgået et samarbejde med BFN-Forlag om

1. Husk at afstemme forventninger med formidle- at udgive en High5 publikation omkring natur og
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

ren. Hvilke roller har du, og hvilke roller har
formidleren?
Fortæl formidleren, hvis der er elever der har
særlige behov, eller kræver særlige hensyn.
Ting tager tid. Vær realistisk med hensyn
til, hvad I kan nå.
Tænk: Inde/Ude/Inde. Når I forbereder jer og
efterbehandler hjemme, får I meget mere ud af
turen ude.
Sørg for at udveksle kontaktoplysninger i god
tid.
Følg op på aftalen en uges tid før ekskursionen,
for at få de sidste detaljer på plads. Vær sikker
på, at du ved præcis hvor, og hvornår, du skal
mødes med din formidler. En klitplantage er
nemlig stor.
Husk udereglen: Varm, tør og mæt!
Giv feedback til formidleren og del gerne dine
erfaringer og oplevelser
på: www.facebook.com/klassevaerelset.

landskab målrettet børnefamilier med børn omkring 10 år.

Målet er at give børnefamilien lyst til at komme ud og
opleve de karakteristiske arter og fænomener i virkeligheden. Der henvises til observationssteder rundt
omkring i nationalparken, og der er forslag til lege,
som kan leges i det fri.

Forfatterskabet er lagt i hænderne på personerne i
NPT Klasseværelset, og den forventede udgivelsesdato er den 1. dec. 2015.
Plakater og drikkedunke
Alle skoler i kommunen har nu fået store plakater
og klistermærker tilsendt, så de kan holde styr på,
hvor mange gange, de modtager undervisning i
nationalparken. Når en klasse har modtaget undervisning i NPT syv gange, kan de sende bud efter en
Hugo og Trine drikkedunk.

På klasseværelsets facebookside kan du
følge med i, hvad der sker i projektet.
Det kan også være her, at vi søger samarbejdspartnere til specifikke projekter.
Hvis du ikke er på facebook, kan du gå ind på klasseværelsets webside, hvor nyhederne fra facebook
også vises.
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