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Nyt fra Formidlingsnetværk
Nationalpark Thy
Nyhedsbrevet indeholder informationer om aktuelle formidlingsindsatser og samarbejder om formidling i Nationalpark Thy.
I denne udgave kan du læse om:
2. Workshop om forenklede fælles mål 17. september
2. Bliv synlig på Thistedskoler.dk

Redaktør:
Projektleder og Formidlingskoordinator Bo Immersen
bobim@danmarksnational
parker.dk

3. Formidlingsdag og styregruppemøde den 11. november 2014
3. Udstilling med vinderbilleder fra nationalparkernes fotokon
kurrence kan nu opleves i Doverodde
4. Tjek jeres links til www.nationalparkthy.dk
4. Moms på guidede ture og naturvejledning, men ikke på
undervisning
4. Nordvest safari søger ny naturvejleder
5. BUSRUTE 88 formidlingsværktøj
6. Tematur - Grøn energi i Thy den 25. september
6. Studietur til Nationalpark Mols Bjerge for formidlere den 22. –
24. oktober

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

Nyt fra Nationalpark Thy Klasseværelset

Workshop om fælles mål den 17. sept. kl.
13.30 på Thy Uddannelsescenter

færdighedsmål til konkrete læringsmål.

2. Udvælge undervisningsaktiviteter, som understøtter elevernes læring i forhold til de valgte læringsDen nye skolereform medfører ændrede krav til unmål.
dervisningen. Workshoppens formål er at give formidlere viden om de nye krav og forenklede fælles mål,
3. Opstilling af ”tegn på læring”. Udvælgelse af hvilså de er klædt på til at undervise eleverne uden for
ke tegn på læring, man vil se efter, for at tjekke
skolen, og vi kan leve op til lærernes forventninger.
om eleverne løbende lærer det som er planlagt.
Workshoppen er målrettet formidlere, der arbejder
Der gives løbende feedback til hver elev
med skolegrupper, men lærere er også velkommen.
4. Evaluering. Efter hver forløb evalueres elevernes
Se mere på http://goo.gl/gpDqaV.
læringsudbytte. Resultatet danner grundlag for
planlægning af det efterfølgende forløb.
Læs mere på Vidensportalen for nye forenklede fælles mål på http://ffm.emu.dk/

De nye fælles mål er offentliggjort

Den 4. august blev vidensportalen for nye forenklede
fælles mål(FFM) offentliggjort. Vidensportalen indeholder de nye fælles mål og giver inspiration til, hvor- Bliv synlig på Thistedskoler.dk
dan man kan arbejde med de nye fælles mål i de forDe af jer, som har tilbud til skoler, har mulighed for
skellige fag og klassetrin.
at få et link på www.thistedskoler.dk. Websiden afløFælles Mål er de nationale mål for hvad eleverne skal ser skoletjenestekataloget, som blev lavet sidste år,
lære i skolens fag og emner. FFM er opdelt i tre niog med denne løsning har hver enkelt selv mulighed
veauer:
for at tilrette priser og tilbud til skolerne.
1. Overordnede kompetencemål er flerårige lærings- Du skal sende følgende information til Sune Hjort Heimål.
demann på shh@thisted.dk, som løbende lægger det
2. Færdigheds- og vidensmål er etårige læringsmål.

på thistedskoler.dk:

3. Læringsmål skal formuleres af de enkelte lærere
og formidlere for hvert undervisningsforløb.

1. Aktørnavn. Det skal være i overskriftform – kort og
præcist

2. En beskrivende tekst. Max 25 tegn inkl. mellemrum. Det skal være en kort beskrivelse af foreningen/
Et af de nye mantraer i reformen er ”målstyret under- institutionen/ organisationen. Hvem er man, og hvad
visning”, som betyder at man skal arbejde målrettet
arbejder man med.
med at sætte mål for hvert forløb(og i princippet for
3. Link til egen hjemmeside. Linket skal pege på den
hver elev), og evaluere løbende på, om målene er
del af jeres hjemmeside, hvor der ligger undervisnået.
ningsrelevant materiale. Hvis dette ikke er opbygget
Ved udvikling af undervisningsforløb anbefaler Under- på hjemmesiden kan man starte ud med at linke til
visningsministeriet følgende fremgangsmåde:
kontaktoplysninger.
1. Nedbrydning af kompetencemål samt videns- og
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Formidlingsdag og styregruppemøde den 11. nov. 2014
Sæt kryds i kalenderen den 11. november, hvor vi for anden
gang afholder Formidlingsdag og styregruppemøde i Formidlingsnetværk Nationalpark Thy.
Formiddagen er åben for alle formidlingsinteresserede, og dagsorden er indtil videre:


Ekstern oplægsholder fortæller om fordele ved og muligheder for at formidle områdets karakteristiske dyr og planter
m.v. fx med udgangspunkt i BIG5.



Koordinering af offentlige arrangementer i 2015. Hvem laver
hvad til hvem og hvornår. Målet er at undgå at for mange
arrangementer foregår samme dag, og at der er flere dage i
træk uden arrangementer.

Målgruppen for er de professionelle formidlere, men alle formidlingsinteresserede er velkommen.

Vinderbilleder fra nationalparkernes fotokonkurrence er
udstillet i Doverodde
Den 12. august kl. 19 var der fernisering på Nordvest Safari, Doverodde Købmandsgård. Ud over vinderbillederne fra nationalparkernes fotokonkurrence, kan man opleve fem alsidige kunstnere
fra hele landet. Udstillerne er Michael Steensig, Kirsten Bjerregård, Denice Bernard, Henrik Kring Mortensen og Bettina Andersen. Billederne hænger ind til 1. oktober, hvorefter de søger nyt
hjem, og de kan hænge udendørs. Har du en god idé, hører jeg
gerne fra dig.
Se vinderbillederne på http://nationalparkfoto.dk/vinderne-afkonkurrencen/. Læs om udstillingen på www.limfjordscenter.dk
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Tjek jeres links til nationalparkthy.dk
Efter at vi har fået ny webside, har vi ikke længere så mange besøgende på hjemmesiden.
Derfor vil vi opfordre dig til at tjekke, at jeres links til nationalparken stadig fungerer. Vi vil bede om at I linker til
www.nationalparkthy.dk

Moms på guidede ture og naturvejledning, men ikke på undervisning
Flere formidlingsaktører har lagt sig i slipstrømmen på Naturstyrelsen, når de skulle fastsætte priser for naturvejledning. Reglerne er
imidlertid sådan, at momsregistrerede virksomheder skal pålægge
moms, når formidlingen/naturvejledningen ikke er undervisningsog kursusvirksomhed. Det vil derfor for mange være nødvendigt at
synliggøre overfor kunderne, hvilke ydelser der er moms på. Læs
mere om momsfri ydelser på http://www.skat.dk/SKAT.aspx?
oId=70157. Som udgangspunkt er alt naturvejledning og guidede
ture momspligtige ydelser, dog undtaget undervisning af børn og
unge, som er fritaget for moms.
Nordvest safari søger ny naturvejleder
Nordvest Safaris naturvejleder fratræder sin stilling i efteråret. Derfor søges en uddannet naturvejleder eller en, som vil starte på naturvejlederuddannelsen i forbindelse med ansættelsen.
Der er brug for en person med stor viden om natur- og friluftsaktiviteter, og har faglig uddannelse indenfor dette område. Yderligere
info hos Centerleder/ Natur- og Friluftsvejleder, Thomas Kolding på
mobil: 2161 2421
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BUSRUTE 88 formidlingsværktøj
I forsommeren har vi med stor hjælp fra Ib Nord Nielsen lavet et
kompendium med fakta og fortællinger om de lokaliteter, som
Busrute 88 passerer på sine to ruteforløb.
Kompendiet er for formidlingspartnere og formidlingsnetværkets
medlemmer, og du kan fx bruge kompendiet som et opslagsværk
i forberedelsen af en formidlingstur i NPT.
Basisindholdet i kompendiet stammer fra et stort antal kilder,
som for de flestes vedkommende er tilgængelige i bl.a. bøger,
tidsskrifter og på internettet.
Der er benyttet natur- og kulturhistoriske fagbøger, lokale bogværker, tidsskrifter, artikler, planer, rapporter og notater fra ekskursioner og møder. De fleste faktaark indeholder links til mange
og omfattende emner. Som eksempler på vigtige kilder på nettet
kan især fremhæves Nationalpark Thy´s plan og årsberetninger,
Naturstyrelsens arealbeskrivelser i driftsplanen samt Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred.
Kompendiet er en vidensbank, som du og andre formidlere kan
bidrage til med data. Tanken er at dele viden på tværs mellem
formidlere omkring Nationalpark Thy.
Hvis du vil have adgang til kompendiet, kan du sende mig en
mail, så jeg kan give dig adgang. Kompendiet ligger på et Google
Drev, og det fungerer godt, hvis du har en gmail. Alternativt kan
jeg sende filerne til dig som pdf.
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Tematur—Grøn energi i Thy den 25. sept. kl. 13-17
På tematuren bliver du klædt på til at kunne formidle grøn energi i
Thy til egne gæster på en måde, så de får lyst til at vide mere og
besøge DanWEC og Det nationale testcenter i Østerild. Kurset inkluderer besøg på DanWec i Hanstholm og det nationale testcenter for havvindmøller i Østerild. Dagen ledes af Christian Grant.
Se hele programmet på http://goo.gl/8IOaBb
Tilmelding senest den 23/9 på http://goo.gl/Wj5pfT
Studietur til Nationalpark Mols Bjerge for formidlere den
22. – 24. oktober
Nationalpark Mols Bjerge inviterer formidlere fra NP Vadehavet og
NP Thy til at få et indblik i forvaltningen og oplevelsesmulighederne i NP Mols Bjerge. Vi skal bl.a. besøge nogle af nationalparkens
bedste formidlingssteder. Program er endnu ikke helt på plads,
men invitation udsendes, når det er klar. Der bliver mulighed for
at vælge mellem en og to overnatninger.
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