
Fang naturens øjeblikke på foto den 1. marts 2019 

#nptfotoskole2019 



Intro 

Intentionen med kurset er, at I får lyst til at bruge nationalparken 
som motiv i et fotoforløb. 

 

Når kurset er færdig har I fået: 

- redskaber til at arbejde med naturfotos med jeres elever. 

- lyst til at deltage i fotokonkurrencen og føler jer klædt på til det. 

 

Agenda 12.30-14.30: 

- Intro + navnerunde. 

- Fotokonkurrencen, ved Bo. 

- Afprøvning af de to forløb omkring foto, ved Søren. 

- Tilbud om at tage med Jytte i naturen. 

 



Fotokonkurrencen 

Målet med konkurrencen er at 
inspirere børn og unge til at 
komme mere ud i naturen og 
få øjnene op for, at der er 
mange forskellige måder at se 
naturen på.  



Præmier 

• 1. præmie: Gavekort på 1.000 kr. til Photocare i Thisted, goodiebag med 
bøger og materialer fra Nationalpark Thy samt print af vinderfoto. 

• 2. og 3. præmie: Gavekort på hhv. 200 kr og 150 kr. til Photocare, 
goodiebag med bøger og materialer fra Nationalpark Thy samt print af 
vinderfoto.  

• Derudover har I som klasse også mulighed for at vinde en klassepræmie, 
i form af en vildmarksoplevelse i Nationalpark Thy til en værdi af 2.000 
kr. Vinderklassen får også print af egne fotos i en ”strimmel”. 

• Vinderfotos udstilles hos Photocare. Herefter afhentes fotos i butikken.  



Præmieoverrækkelse 
primo juni. 

 
Sikkert på de enkelte 

skoler 



Forslag til proces 

1. Arbejd med de to undervisningsforløb hjemme. 
- Bliv en ørn til at analysere naturfotos. 
- Bliv en ørn til at tage dine egne naturfotos. 

 

2. Tag fotos i nationalparken. 

 

3. Rediger og upload fotos i felten eller hjemme i klassen. 

 

Se vejledning på:  
https://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy80/  
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Søren – du er på  



Med Jytte på fototur 



Hent slides og links fra kurset på: 
Nationalparkskolen 

https://nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/nationalparkskolen/afholdte-kurser/


Tjek ud 

Hvad har været godt i dag? 

 

 

 

Hvad skal vi gøre anderledes 
næste gang? 

 

 

 

 

Deltager I alle i fotokonkurrencen? 

 

Individuel vinderfoto 2018 



 
 

 

 



Stemningen: 

• Vildmarken/naturen er rammen (uciviliseret) 

• Wifree (stor værdi at ingen kan kobles op på wifi) 

• Sammenhed (Sammen i vildmarken modsat alene i vildmarken) 

 

Målgruppen: 

• Familier med børn 5-7 årige  

• Familier med børn 8-13 årige 

 

Hvornår: 

• 23. maj – Skolernes nationalparkdag (afprøvning af 
Vildmarksdagen) 

• Hver onsdag i skolernes sommerferie fx fra kl. 11.00-17.00.  
I 2019 afvikles eventen den 3. juli, 10. juli, 17. juli,  
24. juli, 31. juli, 7. aug.  


