
 

Arrangører: Nationalpark Thy Klasseværelset og Kulturrummet, Thisted Kommune 

Få hjælp til at oprette 
klassens Instagramprofil. 

Kulturrummets konsulent Eva 

Sjælland kan hjælpe dig med 

det tekniske, som fx at oprette 

en Instagramprofil for klassen.  

 

Kontakt Eva på 

evas@thisted.dk. 

 

Vind flotte præmier 

Hvis jeres klasse tager de bedste 
fotos, vinder klassen en vild-
marksoplevelse i Nationalpark 
Thy til en værdi af 2.000 kr.  

 

De tre bedste individuelle fotos 
vinder også flotte præmier: 

1. præmie: Gavekort på 1.000 kr. 
til Photocare i Thisted.  

2. og 3. præmie: Goodiebag med 
friluftsudstyr og lignende.   

Alle vindere får print af eget foto i 
30*40 cm. Vinderfotos udstilles 
hos Photocare i Thisted. 

Fotokonkurrence  
- deltag med din klasse inden 24. maj 

Bliv bedre til at tage og analysere naturfotos  

Konkurrencen inspirerer børn og unge til at komme mere ud i natu-

ren og få øjnene op for, at der er mange forskellige måder at se na-

turen på. Ved at bruge almindelige mobiltelefoner eller iPads, kan alle 

elever typisk være med. Man skal ikke have nogle særlige forudsæt-

ninger for at være med i konkurrencen, som dermed kan afvikles 

med samme premisser for alle. Derudover er det et mål, at eleverne 

kommer ud og oplever den karakteristiske natur i Nationalpark Thy.  

Der er lavet to undervisningsforløb til konkurrencen, som er målrettet 

både mellemtrin og udskoling. I det første lærer eleverne at analyse-

re naturfotos. I den anden får eleverne tips til selv at tage gode, vel-

overvejede fotos med deres smartphones eller iPads i naturen. Med 

digitale redskaber lærer eleverne slutteligt at redigere deres fotos - 

bl.a. justering af farve, lys og varme. 

 Bliv en ørn til at analysere naturfotos. 

 Bliv en ørn til at tage dine egne naturfotos. 

 

Eller hent forløb på undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/ 

 

Deltag i fotokonkurrencen 

I deltager i konkurrencen ved at oprette en Instagramprofil for klas-
sen. Hver elev må deltage med ét foto på jeres Instagram. Fotoet 
skal være taget i Nationalpark Thy, så i konkurrenceforløbet indgår 
også en tur ud i naturen med jeres Smartphonekameraer. 

Læs alt om fotokonkurrencen på  
undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy80/ 

Hvis I vil på fotosafari i nationalparken, har I mu-
lighed for at hjælp og vejledning ud i fotoets kunst 
af Jytte Gellert Krogh (Ring på 2493 5041)  

Tilmelding 

ikke nød-

vendig 

#nptfotoskole2018  

http://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy85/
http://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy87/
http://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/
http://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy80/

