
Dato: Mandag d. 31. august, kl. 9-15
Sted: Lejrpladsen Tandrup, Tandrupvej 1, Vester Vandet, 7700 Thisted 
Målgruppe: Lærere og formidlere, der arbejder med mellemtrin og
overbygning.  
Pris: Gratis, inkl. forplejning
Tilmelding: www.dgi.dk/202021021005 (tilmeldingsfrist: senest 20.8)

TEMADAG OM UDESKOLE, NATUR OG FRILUFTSLIV 
I SKOLEN D. 31. AUGUST, KL. 9-15

Temadagen er for dig, der gerne vil blive bedre til at 
flytte undervisningen ud i det fri.

 

Du får: 
inspiration til bål og sikkerhed · kanoaktiviteter i idrætundervisningen

· værktøjer til uderumsledelse, fx 'rebcirklen' til at skabe det gode
undervisningsrum · tips til organisering af undervisningen i det fri ·

forskellige evalueringsformer · strukturer til dialog.  

Bliv klogere på udeskole, natur og 
friluftsliv i undervisningen. 

Se program for temadagen på næste side

http://www.dgi.dk/202021021005


Program temadag d. 31. august 
9.00 Velkomst ved Friluftsrådet, DGI og Nationalpark Thy
 
9.15 Hvorfor udeskole, natur og friluftsliv i skolen? Hvad ved vi om
udeundervisning? Hvilke argumenter er der for udeundervisning? Hvad siger
eleverne til udeundervisning? Hvilke faglige og sociale gevinster er der ved
udeundervisning? v. DGI/Friluftsrådet
 
9.45 Uderumsledelse. Prøv konkrete aktiviteter, strukturer og icebreakers. 
Få inspiration, gode råd, tips og tricks til uderumsledelse som kan bruges på tværs
af fag. v. DGI
 
11.45 Find forløb og inspiration i undervisningsdatabasen og på RUM, 
v. Bo Immersen og Cathy Brown.
 
12.00 Frokost
 
12.30 Inspiration til bålaktiviteter i natur/teknologi og hjemkundskab, 
v. Henrik Bak, NST Thy, Søren Krag og Thomas Kolding, Doverodde
Købmandsgård/Thisted Kommune. Du bliver på forskellige stationer introduceret til
følgende emner inden for bålaktiviteter: hygiejne og sikkerhed, båltyper og
optænding, bålkonkurrencer og bålaktiviteter
 
14.00 Bålkaffe
 
14.15 Brug kanoer i undervisningen, v. Thomas Kolding og Søren Krag,
Doverodde Købmandsgård/Thisted Kommune. Vi giver svar på, hvordan man kan
indarbejde friluftsliv og natur i drætsfaget. Vi fortæller om retningslinjer og
sikkerhed, men i høj grad også om værdierne ved at komme på vandet.
 
14.45 Afrunding på dagen v. Friluftsrådet/DGI
 
15.00 Afslutning af første del
 
15.05 Ekstra mulighed: Prøv kano i praksis på Vandet Sø med Thomas Kolding
og Søren Krag (kræver særskilt tilmelding i selve tilmeldingen til temadagen) 
 
16.30 Farvel og tak for i dag


