Kom til det 24. møde 2. oktober 2018

Kattinge Værk, Boserupvej 150, 4000 Roskilde
8.00:
9.00:
9.30:
9.45:

Ankomst: Morgenbolle og kaffe i Kattinge Værk
Velkomst ved Malene Bendix (NP Skjold) og Karen Barfod (UdeskoleNet). Kort om Kattinge Værk (Anja Liebermann)
Verdensmål i skolen. Kort oplæg ved Martin Keller, Københavns Kommune.
Workshops (vælges på dagen):
•
•
•
•
•
•
•
•

12.00:
12.30:
13.30:

Vild Mad og verdensmål: Madkundskab til Indskoling/mellemtrin. (Franz Holmberg, Jægerforbundet og
UdeskoleNet)
Intro og gode værktøjer til udeskole: Dansk og matematik på indskolings- og mellemtrinnet (Lars, Karen B og
Inge fra UdeskoleNet)
Plastik i Roskilde Fjord: Naturfag for overbygningen - Praktiske øvelser til den fællesfaglige prøve:
Indsamling, sortering og dissektion af fisk (Jacob Poll fra Kattinge Værk)
Natur og verdensmål: Brobygning mellem folkeskole og gymnasium (Sofie Clauson-Kaas, naturvejleder i
Nationalpark Skjoldungernes Land)
Håndværk og Design og verdensmålet Ligestilling: Mellemtrin og overbygning. (Liv Louise Holm,
naturvejleder i Nationalpark Skjoldungernes Land)
Marsmission med biomonitorering: Naturfag for mellemtrin (Tim Krat, Boserupgård Naturcenter)
Verdensmål og menneskerettigheder: Historie og Kristendom, mellemtrin/overbygning (Laura Lundager
Jensen –Professionshøjskolen København)
Spis insekter: Madkundskab/naturfag for alle klassetrin (Martin Keller, Københavns Kommune).

Tema:
Udeskole og
dannelse for en
bæredygtig
fremtid

Udstilling af Verdensmålsprodukter fra workshops
Frokost.
Verdensmålsrefleksion på rute.

Oplæg på Kattinge Værk, i spisesalen:
14.00: Velkomst ved Anders Bülow, nationalparkchef, Nationalpark Skjoldungernes Land.
14.05: Kort introduktion til ”Nationalparken som klasseværelse” ved Jan Eriksen, næstformand i NP Skjold.
14.15: Oplæg: ”Udeskole og dannelse for en bæredygtig fremtid” og spørgsmål ved professor emeritus Steen Hildebrandt.
15.00: Oplæg: ”Udeskole i Danmark” og spørgsmål ved Peter Bentsen, professor ved Steno Diabetes Center.
15.45: Arbejde med bæredygtig udvikling i Københavns Kommune ved Henrik Gretoft, Bæredygtig Udvikling.
15.55: Afrunding ved Karen Barfod og Anders Bülow.
16.00: Tak for i dag.

Mulighed for ankomst d. 1. oktober 2018 og overnatning
16.00:
18.00:
19.00:
20.30:

Ankomst, indkvartering og fælles madlavning over bål.
Aftensmad på Kattinge Værk.
Kort præsentation af Kattinge Væk. Efterfulgt af et par små læringsaktiviteter med fokus bæredygtighed – byd gerne ind!
Aftenkaffe og åben mikrofon i Lavvuen, hvor du har mulighed for at dele erfaringer med andre, samt netværk og samvær –
medbring selv vin/øl.

Praktisk
Tilmelding
Pris

Spørgsmål
Medbring
Samkørsel

Via nettet på http://flexbillet.dk/udeskolenet/event/hjj5hb/register
Tilmelding inden 1. sept. 2018 og den gælder først, når indbetalingen er registreret.
Gratis for medlemmer af UdeskoleNet, men man skal betale for maden 150 kr. for morgenbolle, frokost og kaffe.
Ekstra 50 kr. for mad og overnatning mandag aften, overnatning i lavvu, shelter eller sovesal (medbring sovegrej).
Prisen for ikke-medlemmer er 200 kr. + 150 kr. for maden. Du kan tilmelde dig UdeskoleNet via
tilmeldingslink på http://flexbillet.dk/udeskolenet.
Prisen for medlemskab er 100 kr. pr. år. Kan betales, når du tilmelder dig.
Skriv en mail til udeskolenet@udeskole.dk.
Påklædning efter vejret. Gerne erfaringer og ideer fra arbejdet med de 17 verdensmål. Evt. sovepose og underlag.
Vi sender en deltagerliste ud inden mødet, så deltagerne kan aftale at køre sammen. Ved tilmelding accepterer du
dette. Benyt denne mulighed for at lære nye udeskolefolk at kende.

UdeskoleNet er et uafhængigt, tværfagligt netværk af folk, som arbejder med og interesserer sig for udeskole. Vi mødes to gange
om året - omkring forskellige temaer. Du kan læse meget mere om UdeskoleNet på netværkets side www.udeskole.dk.

