Kom til det 16. møde 2. oktober 2014 i

på Skoletjenesten på Quedens Gård, Sortebrødregade 1, 6760 Ribe
9.45
Kaffe/te og morgenbolle
10..00 Velkomst ved kulturchef Mads Stendorf, Esbjerg Kommune og Dorte Vind, SkoletjenesteNetværk.
10.15

Oplæg om og refleksion over ”Skoletjenestetilbud og udeskole” v/ Laura Lundager Jensen, Metropol.

11.40

Uddeling af årets Udeskolepris.

12.00

Frokost 		

13.00
13.15

Introduktion til workshop og afgang til workshops.
Workshops med skoletjenestetilbud - i gåafstand.
Aktivitet og refleksion over brug af skoletjenestetilbud i udeskole:
a. Renæssancen på Quedens Gaard, historisk Værksted, v/ Myrthue/Sydvestjyske Museer
b. 1800-tallet på Quedens Gaard, historisk Værksted, v/ Myrthue/Sydvestjyske Museer
c. Brug kunstmuseer i undervsiningen, v/ Ribe Kunstmuseum
d. Kom og køb - om handel ved Vadehavet i vikingetiden, v/ Museet Ribes Vikinger, Sydvestjyske Museer
e. Din Kirke, din kultur - brug kirken og kirkegården i tværfagligt i undervisningen, v/ Myrthue/RAMS - Menig-		
hedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift/Pædagogik & Undervisning, Esbjerg Kommune
f. GPSløb - Nye tider i gamle dage, v/ Myrthue/Sydvestjyske Museer/RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste 		
Ribe Stift

15.00

Kort, men godt - Nyt fra bestyrelsen og informationer fra og til nye og gamle medlemmer.

15.30

Farvel og tak for i dag - vi ses til foråret.

Mødet
sætter
fokus på
udeskole og
Skoletjenestetilbud

Tillægsprogram 1. oktober

... for de som vil have basisviden om udeskole eller blot har lyst til at mødes dagen før:
17.00 		
Ankomst og velkomst
17.30		
Spisning
18.45		
Oplæg og refleksion om Udeskole - basisviden
20:45		
Pause og klar til at gå
21.00		
Ghostwalk i Ribes gader, Sydvestjyske Museer
22.00		
Netværksamvær
		
Overnatning på gulvet på Quedens Gård/book selv hos Danhostel Ribe, som ligger lige i nærhenden.
		
Torsdag morgen er der tilbud om en guidet løbetur for de friske kl. 7.00

Praktiske oplysninger:

Tilmelding - via Googletilmelding, som du finder på udeskole.dk under kalender under 16. møde...
Overnatning på gulv er gratis.
Mad koster onsdag 100 kr og torsdag 125 kr.
Er man ikke medlem, skal man desuden indbetale 100 kr for deltagelse.
Tilmelding er først gældende, når indbetalingen er registreret. Tilmelding senest mandag den 15. september.
Spørgsmål kan mailes til udeskolenet@udeskole.dk.
UdeskoleNet er et uafhængigt, 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.
Samkørsel - deltagerliste udesendes inden mødet for at give mulighed for samkørsel.

