
1 

Velkommen til temadag ”udeskole i 
praksis”  

 

 

 

Hanstholm den 
8. nov. 2016 
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Målet med dagen er at du: 

Udeskole 

• Får konkrete værktøjer til at flytte undervisningen ud i virkeligheden i 
hhv. fagene dansk, historie, tysk og matematik på mellemtrin.  

• Afprøver forskellige forløb og aktiviteter med udgangspunkt i 
Museumscenter Hanstholm, som du kan bruge direkte i din 
undervisning. 

• Kendskab til klasseværelsets tilbud på Nationalpark Thys webside 
www.nationalparkthy.dk/klassevaerelset, som du kan bruge i 
undervisningen. 

• Reflekterer over, hvordan du kan anvende dagens læring i din 
undervisning. 

 

FFM 

• Får viden om hvad forenklede fælles mål (FFM) er. 

• Får viden om hvordan lærere bruger dem og hvordan du kan udnytte 
dem i udviklingen af forløb til skoleklasser. 

http://www.nationalparkthy.dk/klassevaerelset
http://www.nationalparkthy.dk/klassevaerelset
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Program ”Udeskole i praksis” 8. nov.  

 

 
8.30 Velkomst og intro til de to spor.  

8.40 Lærer møder formidler. Hvem er hvem.  

9.00 Rundvisning ved Jens Andersen.  

9.30 Pause . 

9.40 Spor FFM: Forstå og inddrag FFM i udviklingen af undervisn.forløb.   

 Spor UDESKOLE: Afprøvning af ”Ordleg med tyske beskeder” og 
 ”Morseøvelser”.  

11.05 Pause.  

11.15 Afprøvning af ”Soldaterliv” forløb (fælles for begge spor).  

12.10 Frokost.  

12.45 Præsentation af Nationalpark Thy Klasseværelsets uv.portal og 
 den kommende webportal for de uformelle læringsmiljøer i Thy.  

13.30 Spor UDESKOLE: Afprøvning af ”Minerydder” og ”Fra model til 
 virkelighed”.  

 Spor FFM: Arbejde med inddragelse af FFM i egne forløb.  

14.40 Opsamling og evaluering.  

15.00 Auf wiedersehen. 
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Dagens læringshjælpere 

• Jens Andersen, Museumscenter Hanstholm. 

• Christina Pedersen, Natur- og kulturformidler. 

• Lars Allan Haakonsen, Skoletjenestenetværk. 

• Marie Louise Klitgaard Nielsen, Kulturtjeneste Thy. 

• Bo Immersen, Nationalpark Thy. 
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Vores forventninger til dig 

• Nysgerrig, engageret og konstruktiv.   

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

• Slukket/lydløs mobiltelefon. 

• Ræk endelig hånden op, når et  
spørgsmål trænger sig på  
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Lærer møder formidler.  
Kædehilsen 

I. Stil jer op i to rækker, så I danner par to og to overfor 
hinanden. (lærerne står i samme række) 

 

II. Giv hinanden hånden og brug hver i sær et minut til at stille 
hinanden et af de tre spørgsmål og svare. 
 
1. Hvad er det bedste ved dit job? 
2. Hvorfor er du her i dag?  
3. Hvornår har du sidst dummet dig over for børn/en klasse? 

 

III. Efter to minutter rykker rækken mod vest et skridt til højre, så 
alle får en ny “partner”.  
Den overskydende person i toppen af rækken rykker ned i den 
anden ende, hvor der mangler en person. 

 

IV. De nye par giver hinanden hånden og får igen nu et minut til 
at stille hinanden et af de tre spørgsmål. 
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Viden om WWII 

Rundvisning og intro til WWII og Museumscenter Hanstholm, 
ved Jens Andersen 
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Lidt om Nationalpark Thy Klasseværelset 

- Er sat i verden for at gøre det nemt at flytte undervisningen ud i 
nationalparken, og gøre det nemt at arbejde med 
nationalparken i klasseværelserne. 

- Er født af Thisted Kommune,  
Nationalpark Thy, Naturstyrelsen  
Thy og Museum Thy. 

- Er et tre-årigt projekt. 

- Har fem indsatsområder. 

- Bemandes lige nu af to  
lærere, en naturvejleder og  
en projektleder + det løse. 

Faciliteter i  
naturen 

Synlighed af  
muligheder og  

udbud 

Rådgivning  
og  

opkvalificering 

Transport 
og booking 

Udvikling af  
Undervisnings- 

forløb 
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Brug NPT Klasseværelsets tilbud i 
din undervisning. 

Udeskolevejlederne kan hjælpe med at: 

• praktisere udeskole - dvs. tage med klasser ud i Nationalpark 
Thy og afprøve et forløb. 

• sparre med uformelle læringsmiljøer om udvikling af forløb i 
NPThy. 

• være sparingspartner på emneuger og lign.  

• afdække muligheder for at udnytte skolens nærmiljø i 
udeundervisningen.  

• ansøge om udeundervisningsmaterialer og faciliteter. 

 

Derudover arrangerer vi lærerkurser. 

 

Se mere på  
www.nationalparkthy.dk/undervisning/ 

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

Søg undervisningsforløb på www.undervisning.nationalparkthy.dk 

- Brug dem som de er, eller hent inspiration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Databasen blev  
offentliggjort i juni. 

http://www.undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/
http://www.undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver
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Opdeling i to spor 

13.30 -14.40 

 

Spor UDESKOLE: Afprøvning af ”Minerydder” og ”Fra model til 
virkelighed”.  

 

Spor FFM: Arbejde med inddragelse af FFM i egne forløb. 

 



12 

Når jeg kommer hjem... 

• Drøft i grupper af to-tre personer, hvordan I kan bringe dagens læring i 
spil over for eleverne.  
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 til Spor FFM og til Spor udeskole.  
Tag stilling til i hvilken grad, du er enig i udsagnene. 

 

2. Aflever evalueringsarket til Bo og Marie Louise. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOcD9OD2aKEDEl0uuTMGWYg_h-aW8geVoShaVmnFxCLt4nJw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenQNfmjbMLp_QjTPkYEMzOetv5RDfTWOq7QnobOxctKRYxyQ/viewform
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Tak for i dag 

I får ikke et kursusbevis…………. Til gengæld får I ”Hugo og Trine” drikkedunk 
som reminder til lærerne om at alle i jeres klasse kan få en, når de har 
modtaget undervisning i NPT syv gange. 


