Kom til det 15. møde 28. april 2014 i

på Skolen i virkeligheden, Krogerupvej 21, 3050 Humlebæk
8.45

Ankomst, Kaffe/te og morgenbolle

9.15

Sang og velkomst ved Skolen i Virkeligheden og lille fortælling om det sted vi er
v. Jan Wilkens, Naturskolen i Fredensborg og Thomas Nielsen, Skolen i Virkeligheden

9.40

Space and place – perspectives on outdoor teaching and learning
v. Emilia Fägerstem, forsker i udeskole og matematik, Linkjøbing Universitet

10.40

Refleksion over Emilias oplæg v. Dorte Vind

11.00: Fælles udeskoleaktiviteter ude, alle er aktive v. Lars Hansen, Den frie Lærerskole m.fl.
11.30: Hvad er god udeskole?
Oplæg til fælles refleksion og debat om vores syn på udeskole og praksis v. Karen Barfod, VIA

Mødet
sætter fokus på
STEDBASERET
LÆRING

12.00: Frokost
12.45: Generalforsamling (kort - men godt)
13.00: Næste møde til efteråret i Ribe – Fokus på kulturinstitutionerne i udeskole (med overnatning) v. Dorte Vind
13.10: Transport til workshops
Praktiske Workshops udenfor
•
Haver til maver. Se på haver og lav mad v. Peter Laxdal
•
Den lille havfrue på Bjerre strand (dansk + Ipad)
v. Jeanet Westi Jørgensen, Endrupskolen
•
Klimaplanteskole på Planteavlsstationen
v. Thomas Nielsen, Skolen i Virkeligheden
•
Kunstmuseet Louisianas udeskoletilbud
•
Øresundsakvariets udeskoletilbud v. Michael Hansen
15.15: Tak for i dag (fra workshops)

Praktiske oplysninger:
Tilmelding og betaling
Tilmelding via Googletilmelding, som du finder på Udeskole.dk - Under Kalender - Under 15. møde. (Link her)
og herefter vil du modtage en mail med betalingsoplysninger.
Mad koster 125 kr. Er man ikke medlem, skal man desuden indbetale 200 kr for deltagelse.
Tilmelding er først gældende, når indbetalingen er registreret. Tilmelding senest fredag den 11. april.
Spørgsmål kan mailes til udeskolenet@udeskole.dk.
UdeskoleNet er et tværfagligt 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.
Påklædning - efter vejret – og til friluftsliv.
Samkørsel - deltagerliste udesendes inden mødet for at give mulighed for samkørsel.

