Kom til møde 17. april 2012 i

Det 12. møde afholdes på Sophienborgskolen, Sophienborg Allé 9, 3400 Hillerød
9.00 		
		

Velkomst ved bestyrelsen og Sophienborgskolen
Udeskole på Sophienborgskolen

9.30		
		
		
		

Workshops
A Vejnoveller, Ulrik Hansen og Charlotte Åsell , Sophienborgskolen
B Feltgeografi i byen, Poul Kristensen, Læreruddannelsen på Fyn
C Udeskole på historiske Værksted, Lars, Hillerød lokalhistoriske museum

11.00		
		
		

Minister for Børn og Undervisning, Christine Antorini
Oplæg om Udeskole og Ny Nordisk Skole efterfulgt af spørgsmål og debat
Ministeren oplever udeskoleundervisning

12.00		

Uddeling af Udeskoleprisen 2012

12.30		

Frokost

13.30		
		

Drenges interesse for naturfag i det urbane miljø, Mads Bølling, specialestuderende
i pædagogisk sociologi ved Aahus Universitet (DPU) og bachelor i idræt og friluftsliv.

15.00		
15.30		

Bestyrelsens halve time
Tak for i dag og på gensyn!

Ekstra program 16. april om »Udeskole for hele skolen«

Mødet
sætter fokus
på »urban
udeskole«
Christine
Antorini
kommer
også!

... for de som har lyst til at mødes aftenen før på Skovskolen, Københavns Universitet, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg
16.00		
17.00		
18.00		
19.00		
		
		
21.00		
7.00		

Ankomst og indkvartering
Rundvisning på Skovskolen / tur i skoven / øksekast
Middag på Skovskolen
Åben mikrofon... Meld gerne ind med oplæg på max ti minutter til udeskolenet@udeskole.dk. Har du noget på
hjerte en god fortælling eller et projekt du gerne vil vende med ligesindede, så er dette stedet til debat, erfa-		
ringsudveksling, præsentationer med mere. Husk at vi er mange, så oplæggene skal være korte.
Bålbar og derefter overnatning i shelter, lavo eller klasseværelse. Medbring eget sovegrej.
Morgenmad, hvorefter vi transporterer os selv til Sophienborgskolen.

Praktiske oplysninger:
Tilmelding til bestyrelsesformand Karen Barfod på udeskolenet@udeskole.dk. Oplys ved tilmelding: Navn, adresse, email og
evt. tre linjer om hvad du arbejder med. Oplys også om du deltager en dag eller begge dage.
UdeskoleNet er et tværfagligt et netværk af folk, som arbejder med udeskole. Vi mødes to gange om året. Du kan læse mere
om UdeskoleNet på netværkets helt eget sted på Udeskole.dk.
Årlig pris for medlemskab af UdeskoleNet:
Personligt medlemskab: 300 kr. Skolemedlemskab med tre deltagere pr. møde: 1000.-. Ikke medlemmer kan også deltage i
møderne for 200 kr. Deltagerne betaler selv forplejning 100,-.
De som ankommer aftenen før betaler 100 kr. for middag og morgenmad + kage, når vi kommer. Overnatning på primitiv
maner er gratis. Værelser kan lejes. Påklædning: Efter vejret – og til friluftsliv.
Samkørsel: Deltagerliste udesendes inden mødet for at give mulighed for samkørsel.

