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Baggrund for Nationalpark Thy Klasseværelset
I Bekendtgørelse om Nationalpark Thy står der, at nationalparken skal ”styrke
forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de natur- og kulturhistoriske
og friluftsmæssige værdier” Endvidere står der i §3 ”undervisning styrkes gennem
etablering af faciliteter og undervisningstilbud.”
Formidlingsnetværk Nationalpark Thys styregruppe besluttede i august 2012, at
påbegynde arbejdet med at forberede et skoleprojekt, som skulle igangsættes i 2014.
Nationalpark Thy Klasseværelset blev til i et samarbejde mellem Thisted Kommune,
Nationalpark Thy, Naturstyrelsen Thy og Museum Thy. Samarbejdet blev organiseret
som et treårigt projekt fra 2014 - 2016.
Projektets aktiviteter er finansieret af midler fra Friluftsrådet, Thisted Kommune og
Nationalpark Thy.

Visionen
Visionen for Nationalpark Thy Klasseværelset blev formuleret som:
”Vi vil skabe et skolesamarbejde i Thy, der er kendt for, at mange lærere jævnligt
flytter undervisningen ud i naturen og nationalparken, fordi det giver merværdi i
undervisningen, og fordi, det er enkelt.”
”Ved afslutningen af projektet vil der være etableret et fremtidssikret og stærkt
samarbejde mellem projektets aktører, og der vil være et solidt grundlag for at
indskrive i kommunens læreplaner, hvilke uformelle læringsmiljøer eleverne skal
besøge på forskellige klassetrin i løbet af deres skoleperiode.”
Projektet var derfor fokuseret på at imødegå nogle af de udfordringer, som skolerne
står overfor i dagligdagen i forhold til at gøre det nemt, at flytte undervisningen ud.
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Indsatsområder
Tilbage i 2012 blev afholdt Formidlingsnetværk Nationalpark Thy en workshop for 13
lærere. Formålet var at få konkretiseret de indsatsområder, som projektet skulle
arbejde videre med. Workshoppen og de øvrige analyser resulterede i følgende fem
indsatser:

1. Udvikling af undervisningsforløb
2. Faciliteter i naturen
3. Transport og booking
4. Rådgivning og opkvalificering
5. Synlighed

I bilag 01 finder du resultater fra lærerworkshoppen i 2012. Se projektbeskrivelsen i
bilag 03.

Projektets organisering
Projektet er organiseret med en projektejergruppe, en projektleder og en
projektgruppe.
Projektejergruppen har bestået af:
-

Hanne Toft Andersen, Skolechef i Thisted Kommune
Ditte Svendsen, Skovrider, Naturstyrelsen Thy
Jytte Nielsen, Museumsleder, Museum Thy
Karen Louise Erichsen, Kultur- og fritidschef, Thisted Kommune
Marianne Hald, Adjunkt, læreruddannelsen University College Nordjylland

Projektorganisationen har haft Bo Immersen, Nationalpark Thy som projektleder med
følgende deltagere i projektgruppen: Naturvejleder Søren Krag, Thisted Kommune,
samt lærerne Mette Pedersen, Nors skole og Gitte Femhøj, Østre skole. Der ud over
har formidlere fra Naturstyrelsen Thy og Museum Thy deltaget ad hoc.
Sammenlagt har de fire fast tilknyttede i projektgruppen haft en arbejdstid, der svarer
til en fuldtidsstilling. Projektgruppen har mødtes hver onsdag.
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Evalueringens målgruppe og formål
Målgruppen for evalueringen er de organisationer og personer, som har bidraget til
projektet, eller har anvendt eller vil anvende projektets produkter og resultater.
Projektets resultater er ligeledes relevant for andre, der arbejder professionelt med
udeskole og åben skole.

Evalueringens formål
Evalueringen giver viden om:




I hvilket omfang projektet har nået de opstillede mål.
Hvilket udbytte har lærere og formidlere fået ud af samarbejdet med
klasseværelset.
Hvad barriererne er for at lærerne i endnu højere grad bruger NPT
Klasseværelsets tilbud fremadrettet.

I det følgende afsnit sammenfattes projektets målopfyldelse.
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I hvilket omfang har projektet nået de opstillede mål?
1. Udvikling af undervisningsforløb.
Målsætning:
Udviklet mindst 25 nye undervisningsforløb der kobler besøgslokaliteter i
nationalparken med Folkeskolens undervisningsmål.
Udnævnt en udeundervisnings kontaktlærer på alle skoler i kommunen.
Resultater:
-

-

Der er i skrivende stund udarbejdet 58 undervisningsforløb, som kan ses på
http://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/
Der er udgivet en bog “Oplev Nationalpark Thy med Pil
og Storm” til børn på 10-12 år og deres voksne om
nationalparkens karakteristiske dyr, planter og landskab.
På alle kommunale skoler er NTS-koordinatoren udpeget
til udeundervisnings kontaktlærer.
Udvikling af udlånskasser med materialer: Ulvekassen,
Fuglekiggerkasse og stenkasse.
Mistbænke til alle skoler i Thisted Kommune (27 stk.)

Målene er blevet nået.

2. Faciliteter i naturen.
Målsætning:
Udpeget og etableret mindst en besøgslokalitet i NPT, som er egnet til at være
udgangspunkt for undervisningsforløb, og som har modtagefaciliteter med ly for regn
og mulighed for at gå på toilet.
Lavet en oversigt over egnede besøgslokaliteter.
Resultater:
-

-

Der er lavet et online kort der viser udvalgte udeskolelokaliteter. Se
http://nationalparkthy.dk/undervisning/kort-over-udeskolelokaliteter/
Klasseværelsets medarbejdere har brugt ressourcer på at undgå nedrivning af
den tidligere skovbørnehave Skovly. Det lykkedes ved, at Thisted Gymnasium
har overtaget Skovly, som kan nu kan lejes af skoler.
Nationalpark Thy Klasseværelset har desuden frikøbt 60 besøg hos Skovly, som
udbydes til skolerne efter “først til mølle-princippet”.
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-

Der er betalt for grej/udstyr til brug for Skovly-brugere til diverse udeskole- og
undersøgelses-aktiviteter.

I forbindelse med evalueringen har vi spurgt 10 lærere om, hvilke faciliteter, der
vigtigst. Her viser svarene, at det er afgørende for valg af destination, at der er
toiletforhold.
Målene er blevet nået.

3. Transport og booking.
Målsætning:
Et eller flere løsningsforslag til en transportordning, som gør, at det er nemt, hurtigt
og billigt for skolerne at komme ud til besøgslokaliteterne. Gennemførelse af
pilotprojekt.
Resultater:
-

-

Der er lavet en kommunal transportordning, som tildeler hver klasse 3.400
kr/år til transport til uformelle læringsmiljøer.
Klasseværelsets medarbejdere har sammen med andre nøgleaktører deltaget i
et møde i en arbejdsgruppe vedr. udmøntning af transportpuljen, som
resulterede i et model for, hvordan skolerne kan udnytte transportordningen til
transport til uformelle læringsmiljøer i tilknytning til naturfagsstrategien
kulturfagsstrategien.
Pilotprojekt blev ikke nødvendig, fordi Thisted Kommune etablerede
transportordningen. Dog har Nationalpark Thy Klasseværelset ydet tilskud til
transport til skoler med henblik på afprøvning af undervisningsforløb.

Målene er blevet nået.
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4. Rådgivning og opkvalificering.
Målsætning:
Gennemført kurser som har til formål at klæde mindst en og gerne to lærere på fra
hver skole på, til at anvende projektets undervisningsforløb og øvrige tilbud.
Gennemført mindst 2 kurser og temadage målrettet lærere i udeskolepædagogik og
didaktik.
Gennemført mindst 2 kurser målrettet naturvejledere og formidlere, som gør dem
bedre i stand til at udvikle undervisningsforløb, der understøtter Fællesmål.
Ydet assistance til mindst 3 skoler og uformelle læringsmiljøer i forbindelse med at
ansøge om udeundervisningsmaterialer og faciliteter.
Ydet rådgivning til mindst 3 skoler med henblik på at afdække muligheder for at
udnytte skolens nærmiljø i udeundervisningen.
Resultater:
-

Der er gennemført ca. 20 kursusaktiviteter for lærere og formidlere.
Der er gennemført ca. 9 rådgivningsforløb.

Se liste med afholdte kurser og rådgivning i bilag 02.
Målene er blevet nået.
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5. Synlighed.
Målsætning:
Etableret en webbaseret undervisningsportal, som mindst 75 % af kommunens lærere
har kendskab til.
Etableret en bookingfunktion, som kan håndtere online booking af besøg på i et
uformelt læringsmiljø, naturvejledere/formidlere samt evt. grej i en grejbank.
Resultater:












Online undervisningsportal med søgbare undervisningsforløb på
http://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/.
Klasseværelsets medarbejdere deltager i NTS netværksmøder med udeskolekontaktlærerne.
En screening af behov og ønsker for en bookingfunktion hos formidlerne viste, at
formidlerne ikke har mulighed for at planlægge deres arbejde, så skoler kan booke
dem. De foretrækker i stedet en direkte dialog med lærerne.
NPTK har oprettet en webside med praktiske informationer i forbindelse med
afholdelse af Udeskole - herunder videopræsentation og kontaktinformation på
naturvejledere/formidlere. www.nationalparkthy.dk/klassevaerelset.dk.
NPTK er ved projektets afslutning i gang med en besøgsrunde for at præsentere
tilbud og resultater på alle kommunens skoler, men forventes at blive det i første
kvartal af 2017. Dermed har alle kommunalt ansatte lærere potentielt kendskab til
NPTK’s tilbud. Alle skoleledere har fået præsentation af NPTK’s tilbud i oktober
2016.
Der er i projektets levetid udsendt seks nyhedsbreve til ca. 120 modtagere.
Derudover er der lavet et TV-program og adskillige klip til Nationalpark TV fra
klasseværelsets aktiviteter med elever i nationalparken. www.nationalparktv.dk.
Nationalpark Thy Klasseværelsets facebookside målrettet lærere har ved projektets
afslutning 404 ”Synes godt om”. https://www.facebook.com/klassevaerelset/

Se liste med alle afholdte synliggørelsesaktiviteter i bilag 02
Målene er blevet nået.
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Hvilket udbytte har lærerne fået ud af samarbejdet med
klasseværelset?
Resultater
Spørgeskemaer udfyldt i slutningen af et kursus
Forud for besvarelsen af spørgeskemaer er lærerne blevet introduceret til
Nationalpark Thy Klasseværelsets tilbud, og samtidig har de afprøvet enkelte af
undervisningsforløbene på databasen.
Besvarelserne af spørgeskemaerne dokumenterer at:
-

Kursernes indhold, med gennemgang af NPTK’s tilbud og afprøvning af forløb,
har været af stor relevans for både lærere og formidlere.
Undervisningstilbuddene er effektive og efterspurgte hjælpeværktøjer til de
lærere, som ønsker at flytte undervisningen ud.
Øget kontakt mellem lærere og naturvejleder og kulturformidlere er meget
værdsat.

Det generelle billede viser, at næsten samtlige deltagere fra kurserne har vurderet
deres overordnede udbyttet til en score på enten 6 eller 7 på en skala 1-7.
Der er desuden stor efterspørgsel på flere tilsvarende kurser. Særligt er der
efterspørgsel på kurser til indskolingslærere.
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Fokusgruppeinterview
Der blev d. 22. november afholdt et fokusgruppeinterview med 10 lærere fra 7
forskellige skoler. Alle havde et godt kendskab til NPTK’s tilbud og arbejde. Alle
underviser bl.a. i Natur og Teknologi.

Følgende er en sammenfatning af de deltagende læreres brug af NPTK’s tilbud:
-

De har i gennemsnit deltaget i 3 af NPTK’s kurser.
De har i gennemsnit brugt, eller er blevet inspireret af 8 undervisningsforløb fra
databasen.
De bruger hver i gennemsnit de eksisterende skoletjenestetilbud fire gange om
året.
De gennemfører i gennemsnit 38 lektioner pr. klasse pr. år af deres
undervisning uden for skolen.
Ni ud af ti gennemfører undervisningen oftere ude i dag, end for tre år siden.
Alle forventer fremadrettet at gennemføre undervisning ude oftere, end de
gjorde for tre år siden.
Alle mener, at det i dag er nemmere at flytte undervisningen ud, end for tre år
siden.
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Lærerne kom med flere argumenter for at prioritere udeskole højt:
-

Udeskole kan ofte bedre inkludere ALLE elever. Roller byttes rundt, og andre
kompetencer kommer i spil.
Sanserne kommer i spil og understøtter læringen optimalt. Der er mulighed for
en anden læringsdidaktik.
Brug af eksterne undervisere/formidlere skaber en betydelig pædagogisk
synergieffekt.
Udeundervisning betyder ofte mere plads, og der ved mere ro og “rum”.
Det bidrager til almen og personlig dannelse, og øget tilhørsforhold til
lokalområdet/NPT, samt indlevelse i fortid, nutid og fremtid.

Endeligt blev det tydeliggjort, hvilke af NPTK’s resultater, der har haft størst værdi for
lærerne. Listen er i prioriteret rækkefølge. Det mest væsentlige øverst:
1. Udeundervisnings-kurser for lærere og formidlere. Her får den enkelte lærer og
formidler indsigt i samtlige tilbud i NPTK. Netværket mellem de to parter
styrkes markant. Kursus-underviserne motiverer og inspirerer til
udeundervisning.
2. Databasen med undervisningsforløb er et effektivt og nemt hjælperedskab til at
få flyttet undervisningen ud.
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3. Boosting af de eksterne formidlere og naturvejledere på bl.a. websiden har
resulteret i væsentlig nemmere kontakt. De eksterne formidlere er meget
værdsatte og attraktive for lærerne. Det giver nye pædagogiske muligheder.

Metode for empiri-indsamling
Spørgeskemaer udfyldt i slutningen af et kursus
Der er i forbindelse med afholdelse af de sidste tre udeskole-kurser blevet indsamlet
evalueringsdata i form af spørgeskemaer. Her har været fokus på:
- Kursets relevans for den enkelte lærer eller formidler.
- Deltagernes vurdering af Nationalpark Thy Klasseværelsets tilbud.
Der er blevet indsamlet i alt 30 spørgeskemaer. På de første kurser er der kun
foretaget mundtlige evalueringer.

Fokusgruppeinterview
Der er medio november 2016 afholdt et fokusgruppemøde med fokus på kerneindtryk
og kerneudsagn for den effekt, som Nationalpark Thy Klasseværelset har resulteret i.
Spørgsmålene har taget udgangspunkt i:
-

Hvilke tilbud de har benyttet sig af? - herunder undervisningsforløb, kurser og
hjælp til nye initiativer/samarbejder.
Hvorfor har de brugt tilbuddene?
Hvad har været af størst værdi for lærerne?

Validering
Det skal her gøres opmærksom på, at lærerens faglige baggrund og undervisningsfag
kan have betydning for deres prioritering af projektets tilbud og vurdering af hele
projektet.
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Barrierer for at lærerne i endnu højere grad bruger Klasseværelsets
tilbud.
Følgende er en kort sammenfatning af de barrierer, som blev formuleret i
fokusgruppeinterviewet. Listen er i prioriteret rækkefølge. Væsentligste barrierer
øverst:
1. Økonomien. Både til transport og til evt. ekstra pædagog/vikar på turene.
2. Tiden. Der er et generelt tidspres, og skoleskemaet er nogle steder ikke ret
fleksibelt. De “små” fag har i særdeleshed få timer at gøre brug af.
3. Langt fra alle fag og trin får samme opmærksomhed i forhold til
undervisningsforløb. Der er fx ikke mange forløb til engelsk og ej heller for
indskolingselever.
4. Der mangler yderligere fokus på at nå ud til de lærere, der ikke anser
tilbuddene som værende relevante for dem - enten som person eller pga. det
aktuelle fag. Fx er det lærernes indtryk, at portalens undervisningsforløb for
historiefaget, ikke er ret meget brugt på skolerne.
5. Skolelederne skal motiveres for bedre samarbejde. Fx. informeres yderligere
om udeskolens muligheder og gode resultater.
6. Faglighed skal højnes. Flere lærere skal klædes bedre på - fx. med natur og
teknologi som linjefag.
7. Flere gratis forløb hos de forskellige udbydere Fx Nordvest Safari og NST.

Konklusion
Projektet har nået de opstillede mål, som er beskrevet i projektbeskrivelsen.
Resultaterne har bidraget til at få udeskole og brugen af den lokale natur og
kulturhistorie højere op på dagsorden blandt lærere og forældre i lokalområdet,
hvilket medfører, at flere taler positivt om at bruge naturen i undervisningen, og flere
har i undervisningen taget skridtet ud udenfor skolens mure.
Kurser med afprøvning af konkrete stedbundne undervisningsforløb, samt workshops
på tværs af formidlere og lærere har for alvor øget kendskabet til de tilbud, og de
muligheder, der er knyttet til Nationalpark Thy Klasseværelset. Kurserne blev på
fokusgruppemødet d. 22. november 2016 noteret som værende det mest effektive
tiltag for at få lærerne til at flytte undervisningen ud.
Websiden er blevet vurderet til at være det mest effektive redskab til at finde
konkrete stedbundne undervisningsforløb, og til at få direkte kontakt til kommunens
naturvejledere og kulturformidlere.
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En spørgerunde hos deltagerne ved fokusgruppemødet konkluderer, at bl.a. adgang til
toilet er meget afgørende for valg af destination i forbindelse med udeundervisning.
NPT Klasseværelset har bidraget til at den tidligere skovbørnehave, Skovly kan
anvendes som udeundervisningslokalitet - med tilhørende grejbank. Deltagerne
vurderer Skovly til at blive en meget attraktiv lokalitet for ude-undervisning
fremadrettet.

Klasseværelsets potentiale udnyttes ikke fuldt.
Det er fortsat ikke alle lærere, der vælger at flytte undervisningen ud, selvom alle
lærere på fokusgruppemødet, mente, at det er blevet nemmere, at flytte
undervisningen ud, og at Nationalpark Thy Klasseværelset tilbyder
kompetenceudvikling gennem kurser, og har udarbejdet mere end 58 detaljerede
undervisningsforløb.
De væsentligste barrierer, der ligger til grund for, at lærerne ikke får flyttet deres
undervisning ud, er økonomi og tidsforbrug i forhold til forberedelse og de enkelte
fags normerede tid.
Det vurderes på baggrund af fokusgruppemødet dog også, at der er et behov for
kompetenceudvikling hos de lærere, som ikke føler sig ”klædt på” til at flytte deres
undervisning ud. Det kan være enten faglige eller personlige kompetencer, der skal
styrkes.

Læring og erfaringer
Der er fortsat et aktuelt og relevant behov for, at der arbejdes målrettet på, at styrke
lærernes ude-undervisningskompetencer, samt at sikre let tilgængelige
undervisningsmaterialer og gode faciliteter for ude-undervisning.
Erfaringer og opnåede mål viser, at dette kan sikres gennem fortsættelse og
videreudvikling af Nationalpark Thy Klasseværelsets tiltag.
Kurser for lærere, udarbejdelse af stedbunde undervisningsforløb, samt styrkelse af
samarbejdet mellem lærere og kommunens natur- og kulturformidlere, er væsentlige
indsatsområder, for at opnå succes med ude-undervisning.
Det tætte samarbejde i projektgruppen mellem lærere og formidlere gennem hele
projektet har givet et solidt og gennemtænkt resultat.
Ligeledes har projektgruppen udviklet følgende to modeller med henblik på at flytte
undervisningen ud i Nationalparken, og klæde lærerne på til selv at undervise ude.
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Skolereformen og arbejdsaftalen lov 409 har medført uforudsete omstruktureringer og
ændringer i lærernes arbejdsmiljø. Organiseringen af Nationalpark Thy Klasseværelset
blev derfor heller ikke som forventet, med mange lærere tilknyttet arbejdsopgaverne
lokalt på de forskellige skoler. I stedet blev to fasttilknyttede lærere ansat i
organisationen.

Projektejergruppens anbefalinger
Projektet blev afsluttet med et møde for projektejergruppen. Her var konklusionen, at
Nationalpark Thy Klasseværelset har styrket samarbejdet mellem aktørerne.
Undervisningsforløb.
Projektejergruppen anbefalede fremadrettet, at fokusere på at bringe de allerede
udviklede forløb i spil.
Derudover skal indsatsen øges overfor de lærere, der endnu ikke flytter
undervisningen ud. Dvs. gennemførelse af flere lærerkurser og hjælp til at styrke
samarbejdet mellem eksterne undervisere og lærere.
Fremadrettet samarbejde.
Som et afsluttende punkt på mødet blev der diskuteret, hvordan et evt. samarbejde
om udeskole og uformelle læringsmiljøer kunne organiseres og praktiseres
fremadrettet. Kulturtjeneste Thy indkalder relevante parter til et opstartsmøde i
januar 2017.
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Økonomi
Der er i alt blevet investeret ca. 425.000 kr. i projektet. Dertil skal lægges løn til
projektleder og kommunens naturvejleder.

Bilag
Bilag 01. Resultater fra workshoppen i 2012.
Bilag 02. Oversigt over afholdte kurser og rådgivningsaktiviteter, samt tiltag for
synliggørelse.
Bilag 03. Projektbeskrivelse Nationalpark Thy Klasseværelset.
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