Kom til det 27. møde 28. April 2020 i

Klænghuset ved Mosskovgård, Møldrupvej 26, 9520 Skørping
8.30 - 9.00:
9.00 - 9.15:
9.15 -10.00

Ankomst: Kaffe og en morgenbolle
Velkomst ved UdeskoleNet og det nordjyske udeskole-netværk
Oplæg: ’Læsning i udeskole’ ved PhD studerende Dorte Vang Eggersen

10.30 - 12.00: Første runde workshops, vælg mellem:
 Guldalder for udskolingen (dansk for mellemtrin og udskoling v. Arden skole)
 Udeskole for nybegyndere (UdeskoleNet)
 Påskeforløb ved Kirken (Lene Bach)
 Engelsk, Musik og Naturfag (indskolingen v. Anne Bendixen)
 Matematik i indkøbscenteret (indskoling og mellemtrin v. Maria Møller)

TEMA:
Fag og didaktik i
udeskole

12.00 - 12.45: Frokost ved Klænghuset
12.45 - 13.30

Uddeling af årets Udeskolepris
Generalforsamling i UdeskoleNet (kort men godt)

13.30 - 15.00

Anden runde workshops, vælg mellem







Madkundskab i udeskole (Franz og Kamilla Bobach)
Grundvand – hvad er det? Fokus på udeskoledidaktik, for alle fag og klassetrin (Søren Lunde, Marianne H. og Lene Bach).
Friluftsliv som en del af idrætsundervisningen og tilvalgsfag, kano (Marianne Kristensen)
Eventyrlige fortællinger. Historie fortalt, så det tryllebinder børn og voksne (Gert Rubæk)
Boomerang og vindmøller (tværfagligt Søren Risborg og Maria Møller)

15.15 – 15.45

Kaffe i Klænghuset. Refleksion over dagen. Tak for denne gang.

Mulighed for ankomst mandag den 27. april og overnatning
16.00-18.00:

18.00-20.00:
20.00-21.00:

Ankomst, indkvartering ved Store Økssø og fælles madlavning
https://www.visitnordjylland.dk/nordjylland/planlaeg-din-tur/shelter-og-teltplads-ved-mosskov-pavillonengdk729977
Aftensmad, og herefter fælles oprydning og gåtur på området.
Åben mikrofon i fortælletræet – fortæl om dine oplevelser, dine projekter eller andet udeskole-relevant.
Herefter hyggeligt samvær – medbring selv drikkevarer.

Praktisk
Tilmelding
Pris

Spørgsmål
Medbring
Samkørsel

Via flexbillet på: https://flexbillet.dk/udeskolenet/netvaerksmoede27
Tilmelding inden 14. april og den gælder først, når indbetalingen er registreret.
Gratis for medlemmer af UdeskoleNet, men man skal betale for maden 110 kr. for morgenbolle, frokost og kaffe.
Ekstra 50 kr. for mad og overnatning ude i hængekøje/shelter mandag aften (medbring selv sovegrej).
Prisen for ikke-medlemmer er 200 kr. + 110 kr. for maden. Du kan tilmelde dig UdeskoleNet via
tilmeldingslink på https://flexbillet.dk/udeskolenet
Prisen for medlemskab er 200kr. pr. år. personligt, og 600 kr. for institutioner, kan betales, når du tilmelder dig.
Skriv en mail til udeskolenet@udeskole.dk eller til Karen B.: ksba@via.dk
Påklædning efter vejret. Evt. sovepose/dyne og liggeunderlag.
Vi sender en deltagerliste ud inden mødet, så deltagerne kan aftale at køre sammen. Ved tilmelding
accepterer du dette. Benyt denne mulighed for at lære nye udeskolefolk at kende.

UdeskoleNet 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 side www.udeskole.dk.

