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Vi arbejder i øjeblikket på vores kursusudbud i 2018.  

Har du en god idé så send en mail til naturskolerne.
 



 
 

 

Vandhulskursus i relation til udeskoleundervisning 
Torsdag den 20. april 2017 
Kl. 13.00- 16.00 
Deltagere: max. 24 stk. 
Sted: Naturskolerne i Sønderborg Kommune, Egetofte Naturskole, Egetoftevej 4, 6400 Sønderborg 
Pris: 150 kr./ deltager inkl. en felthåndbog. 
Ordlyd: Lær om vandhullets biologi, dyr og planter. Vi bruger naturskolernes udlånsgrejkasser og lære at bruge 
udstyret i relation til undervisningsforløbene. Vi viser eksemplar på forskellige undervisningsforløb der hænger 
sammen med de forskellige klassetrins læringsmål. 
Tilmelding  
Senest fredag d. 31 marts 2017. 
Naturskoleleder Irmelin Müller 
ijm@nst.dk 
 

 
 
Kanokørekortskursus 
Torsdag den 15. juni 2017 eller 9. august 2017 (man behøver kun at deltage en af dagene) 
Kl. 13.00 – 17.00 
Deltagere: max. 24 deltagere 
Sted: Verdens Ende ved Sønderborg (Hvis vinden er rigtig) 
Pris: Gratis 
 
Af sikkerhedsmæssige årsager har Naturskolerne i Sønderborg Kommune valgt at indføre et Kanokørekort. Indtil nu 
har Naturskolerne været forskånet for farlige situationer i forbindelse med deres kanosejlads med skolebørn og 
håber heller ikke at komme i en situation i fremtiden. 
Det ikke er alle medfølgende lærere som har erfaring for kanosejlads, derfor har man indført et obligatorisk 
kanokørekort. Det betyder at hvis man tilmelder en skoleklasse et kanoarrangement så skal skolen stille med to 
lærere hvor mindst en har gennemgået Naturskolernes kanokørekort. Kørekortet er en gennemgang i sejlteknik, 
paddeløvelser, kæntringsøvelser og redning af andre på åbent vand.  
Krav: Man skal kunne svømme mindst 200 meter 
 
Tilmelding: 
Senest mandag den 22. maj 2017 
Naturskoleleder Andreas Hermann 
ahe@nst.dk  
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VILD MAD i relation til udeskoleundervisning 
Onsdag d. 27. september 2017 
Kl. 9.00-15.00  
Max deltagere 24 
Sted: Endnu ikke fastsat 
Pris: 250 kr./ deltager 
 
Vi ser nærmere på hvordan naturens råvarer kan indgå i undervisnings forløb. Der skal sankes og laves mad med det 
vi kan finde i naturen. Hvilke forbehold og regler er der når man laver vild mad med elever? 
Vores VILD MAD samarbejdspartnere har lavet et spændende undervisningsmateriale vi ser nærmere på og afprøver 
hvordan det kan indgå i undervisningen. 
Tilmelding: 
Senest 18. september 
Naturskoleleder Rasmus Ladekjær Nielsen 
rn@gl.dk  
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SFO-Kursus Træværkstedet del I   
Torsdag d. 9. november 2017 
Kl. 0900-1300 
Deltager antal max 34 
Sted: Nordals Naturskole 
 
Lær at lave et velfungerende bål som vi kan bruge som varmekilde, til madlavning og til hygge. Omkring bålet snitter 
vi sjove og flotte kreative ting efter helt eget form og design. Vi håndterer snitteværktøj, save, økser mm. Vi taler om 
træarter, egenskaber og mulige snitteemner. Vi prøver at lave aktiviteter der let kunne laves i skolernes egne 
bålhuse. 
Tilmelding via House of Health 
Mere info: 
Naturskoleleder Andreas Hermann 
ahe@nst.dk 

 
 
SFO-Kursus Træværkstedet del II 
Torsdag d. 25. januar 2018 
Kl. 1000-1300 
Deltager antal max 34 
Sted: Nordals Naturskole 
 
Opfølgningsdag på kursus I. Fælles inspiration og erfaringer med snitteværkstedet. Nye teknikker og emner vises og 
prøves. Vi bygger videre på aktiviteterne som kan laves i skoletiden og SFO tiden. 
Tilmelding via House of Health 
Mere info: 
Naturskoleleder Andreas Hermann 
ahe@nst.dk 
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