Skolereform 2014
Naturvejledning og Udeskole som en del af løsningen
Konference 17. januar 2014

Foto: Peter Bjerre.

Skolereformen godt på vej med Naturvejledning og udeskole!
Skolereform 2014 giver skolerne mulighed for at bruge natur og kultur i undervisningen – fx gennem
udeskole.
 Hvordan kan naturvejledere virke som lokale ressourcepersoner i forbindelse med udvikling af
udeskole og udmøntning af Skolereform 2014?
 Kan naturvejlederen ruste lærerne til selv at undervise deres elever ude i naturen i deres egne
fag?
Konferencen giver naturvejledere, udeskolelærere, skoleledere og kommunale skoleforvaltninger mulighed for at dele erfaringer og udvikle ideer.

Program
8.30: Morgenmad og kaffe
9.00: Velkomst + Hvad er skolens behov set med skolelederens briller
v/ skoleleder Birgit Lise Andersen og naturvejleder Johnny Krog.
Udeskole på Strandgårdskolen og samarbejde mellem naturvejleder og skole præsenteres. Skolelederen
kommer med sit bud på, hvordan naturvejledere generelt kan spille positivt ind i udvikling af udeskole lokalt og i Skolereform 2014?
10.00: Levende idekatalog
v/ en lang række naturvejledere, udeskolefolk, m.fl.
Markedsplads med boder og eksempler på konstruktive samarbejder mellem naturvejleder og skoler om
udvikling af udeskole og ideer til Skolereform 2014.
11.00: Tårnby Naturskole: Lille træhus – stor effekt
v/ Jacob Jensen, Tårnby Naturskole
Hvordan bliver naturskolen en direkte integreret del af kommunens skolepolitik?
11.30: Naturvejledning, Udeskole, Ny Nordisk Skole og Skolereform 2014
v/ Undervisningsminister Christine Antorini.
1 kvarters oplæg + 3 kvarters debat. Deltagerne bedes forberede spørgsmål.
12.30: Udeskolefrokost og snak med udeskolebørn
Eleverne på Strandgårdskolen tilbereder frokost som led i et udeskoleprojekt. Vi skal spise ged og drikke
æblemost og snakke med eleverne.
13.30: Naturskoler og Utomhuspædagogik i Sverige
v/ Josefine Gustafsson, Malmø Naturskole, Svenska Naturskolaforeningen.
Om svenske naturskolers tætte samarbejde med lokale skoler om utomhuspædagogik.
14.15: Bjørn Tordsson: Hvorfor skal børn undervises i naturen?
v/ Bjørn Tordsson, dr.scient, førsteamuensis ved Høgskolen i Telemark, og vejleder i friluftsliv
Hvorfor skal børn undervises i naturen? Hvad kan natur og friluftsliv i moderne børns skoleliv?
15.00: Input til et idekatalog (+ kaffe og frugt)
Proces: Deltagerne samler ideer til et idekatalog.
15.45: Vedtagelse af resolution
16.00: Tak for i dag

Praktisk information:
Tid
17. januar 2014 klokken 9.00 – 16.00.
Sted
Strandgårdskolen, Ishøj Søvej 200, 2635 Ishøj.
Tilmelding
Pris: 300 kr.
For at tilmelde dig konferencen skal du gøre to ting:
 Send en mail til ckd@friluftsraadet.dk med navn, adresse, stilling og arbejdssted.
 Indbetal 300 kr. på kontonummer: 4183 3119556155
OBS! Husk at skrive dit navn og din adresse på overførslen - ellers kan vi ikke se hvem det er der har meldt
sig til.
Tilmeldingsfrist: 15. december 2013.
Målgruppe
Naturvejledere, udeskolelærere, skoleledere, skoleforvaltningsfolk, studerende, forskere, formidlere og
andre med interesse for udeskole, naturvejledning og folkeskolereformen.
Bag konferencen står
Naturvejlederforeningen, UdeskoleNet, Skoven i Skolen og Friluftsrådet.

