Kom til det 22. møde 5. september 2017

På Skovshoved Skole, Korsgårdsvej 1, 2920 Charlottenlund
9.00
9.30
9.50
10.20
10.45

12.30
13.15
15.00
16.00

Kaffe, te og brød - ved 5. klasse
Velkomst, Skoleleder Kenneth Brandt og borgmester Hans Toft
Dagens program, Mette Borremose og Solvej Nielsen
Potentialer og udfordringer ved at gå ud med udskolingsklasser. Oplæg ved
Klaus Brodersen biolog og naturvejleder, Raadvad Naturskole.
Præsentation og valg af workshops.
Klar til workshop og ud
A. Afdækning af lokalområdet – kort & QR koder kom godt i gang.
B. Iltsvind som fælles fokusområde som prøvegrundlag – Fra teori over
praksis til perspektivering.
C. Læringsarena – Hvordan kan der arbejdes med dansk i uderummet?
(mellemtrin/udskoling)
D. Den lokale kirke som medspiller, hvordan det?
E. Havnen som læringsarena – hvad finder vi i havet? (indskoling/mellemtrin)
Frokost – ved 5. klasse
Transport til BKO (BevægelseKlartOmråde), Charlottenlund Fort.
Præsentation af grejbank og afprøvning af aktivitetsmuligheder.
Kaffe/te, kage & frugtkurv i det fri - Opsamling og diskussion.
Bestyrelsens kvarter.
Tak for denne gang Solveig Nielsen og Mette Borremose

Mødets
fokus:
Fold nærmiljøet
ud

Mulighed for ankomst mandag den 4. september 2017
17.00 Ankomst og fælles madlavning på Raadvad Naturskole, samt indkvartering
på vandrerhjemmet i Raadvad.
18.00 Aftensmad på Naturskolen.
19.00 Kort præsentation af Naturskolen efterfulgt af afprøvning af et par
eksempler på de læringsaktiviteter naturskolen normalt laver med
skoleklasse
20.30 Aftenkaffe og Åben mikrofon, hvor du har mulighed for at dele erfaringer
med andre, samt netværk og samvær
– medbring selv vin/øl.
Tilmelding
Pris

Spørgsmål
Medbring
Samkørsel
UdeskoleNet

Der er mulighed for overnatning
i telt eller shelter på lejrpladsen
Strandmølle ca. 20 min. gang fra
Raadvad Naturskole, eller man kan
selv booke på Raadvad Vandrerhjem,
Raadvad 1, 2800 Kongens Lyngby.
Nævn evt. UdeskoleNet ved booking.

Via nettet på udeskole.dk under ’kalender’ og under 22. møde.
Tilmelding inden 25. august 2017 og den gælder først, når indbetalingen er registreret.
Gratis for medlemmer, men man skal betale for maden. Mad tirsdag: 125 kr. for morgenbolle, frokost og kaffe.
Mandag: 100 kr. for mad. Pris for mødet 200 kr. + mad for ikke-medlemmer. Du kan tilmelde dig UdeskoleNet
via tilmeldingslink på http://flexbillet.dk/udeskolenet/event/hnwkbh Det koster 100 kr. pr. år at være medlem.
Betales, når du tilmelder dig.
Skriv en mail til udeskolenet@udeskole.dk.
Påklædning efter vejret, sovepose og evt. telt mv., hvis du vil overnatte ude.
Vi sender en deltagerliste ud inden mødet, så deltagerne kan aftale at køre sammen.
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 eget sted
på Udeskole.dk.

