Årsberetning 2015 UdeskoleNet
Ved formand Karen Barfod
UdeskoleNets formål er at fremme læring og trivsel for børn gennem udvikling og udbredelse af udeskole
og udepædagogik.
Foreningens arbejde er:
1) At fortsætte mødevirksomhed med to møder om året
2) At arbejde for udeskole og udendørspædagogik på politisk plan
3) At uddele Udeskoleprisen

Hvordan er det så gået?
Så har vi holdt to møder:
Vi er begyndt at have overnatning for dem der kommer langvejs fra. Efterårsmødet var hos Helen Holm på
Næsbycenteret ved Næstved, 4.-5. oktober hvor blandt andet Undervisningsministeriets udeskolekonsulent
Rasmus Frederiksen kom.
Og så det her i dag i samarbejde med Nationalpark Thy med fokus på stedsbaseret undervisning.
Næste møde til oktober er foreningens ti-års jubilæum. Derfor har vi inviteret den norske professor i
Didaktik, Arne N Jordet, der kommer og holder oplæg om klasseledelse i udeskole. Det er den 26. oktober
på Stevns. Glæd jer!
Skoven i skolen har fået ny redaktør, og Lars er her i dag – velkommen til Lars, og vi glæder os til
samarbejdet.
Arbejde politisk:
Vi deltager i UVM / MiM s projekt ”udvikling af udeskole”, der nu kører på tredje år og netop har udvalgt de
sidste demonstrationsskoler.
Vi har ansøgt om og fået 160.000 kr til genoptryk af og uddeling af ”Viden i Virkeligheden” til alle skoler i
Danmark, TAK til 15. junifonden. Malene har fået dem hjem, og pakket og sendt dem til ALLE danske skoler.
Et kæmpe arbejde. Tak til Malene!
Så uddeler vi årets udeskolepris lige om lidt.
I øvrigt:
Vi har en facebookprofil med flere og flere medlemmer – og her kan vi lægge beskeder mv og diskutere, og
det fungerer allerede, der er 423 medlemmer.

Man kan stadig købe disse flotte t-shirts i økologisk bomuld, som sælges til indkøbspris (vi skal ikke tjene
penge), som Rasmus har fået lavet.
Udeskole Net folderen er ved at blive revideret af Dorte Vind. Efter generalforsamlingen i dag skal vi tage et
billede af den nye bestyrelse. Når den er færdig, så lægger vi den ud så man kan printe den når man skal
bruge den.
Noget af det vi ikke har nået er at få skrevet en wikipediaartikel om udeskole og UdeskoleNet. Hvis der er
en der vil begynde, ville det være skønt.
Medlemmer
Man kan stadig både være personligt medlem og have et institutionsmedlemsskab, og det koster 100 kr at
være personligt medlem.
Franz har fundet et nyt smart medlemssystem, så Lars ikke skal lave alle de indviklede manøvrer med
googletilmeldinger mv mere. Vi synes det virker bedre og bedre.

Karen B, april 2016

