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Indledning
Naturskolerne i Sønderborg er bestående af Sønderborg Kommunes 3 naturskoler, Egetofte -, Fiskbæk -, og Nordals
Naturskole. Desuden er der en naturvejleder til førskole-området der arbejder på tværs af de tre naturskoler.
De 4 ordninger har forskellige konstruktioner og ophæng men alle arbejder med samme formål at lave
naturvejledning til Sønderborg Kommunes borgere med særlig fokus på børn og unge.
Naturskolerne har en fælles bestyrelse der trækker de overordnede linjer for naturvejledningen i kommunen.
På den nye fælles hjemmeside www.naturvejlederne.dk kan du læse mere omkring Naturskolerne i Sønderborg
Kommune.
Kommunens naturvejldere beretter omkring vores dagligdag samt løst og fast i naturen i naturen på vores
Facebookside. Hvis du vil være klogere på naturen i kommunen, så giv os et ”like”.
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Formål
Et af Naturskolernes formål, er at supplerer folkeskolens undervisning med henblik på, at øge forståelsen af
sammenhænge i naturen og samspillet mellem natur og samfund.
Naturskolerne tilbyder, derfor alle folkeskolerne og førskolebørnene, at komme på naturskolebesøg med en
naturvejleder hvor emner omkring naturfaglige spørgsmål berøres. For at sikre denne sammenhæng mellem
folkeskolen og Naturskolerne, har man i 2013 i Sønderborg Byråd besluttet en ”Grøn læseplan”.
Med ”Den Grønne Læseplan” ønsker man i Sønderborg kommune, at fremme elevernes naturfaglige kompetencer
med særlig fokus på områderne: Bæredygtighed, klima, energi og innovation.
Disse emner er en del af Naturskolerne kompetencer og undervisningstilbud og derfor har man i den grønne
læseplan indskrevet af eleverne i folkeskolen skal:
”Have besøgt eller brugt de 3 forløb naturskolerne tilbyder til 0., 1., 2. og 3. klassetrin”
”Have besøgt eller brugt de 2 forløb naturskolerne tilbyder til 4., 5. og 6. klassetrin”
”Have besøgt eller brugt de 2 forløb naturskolerne tilbyder til 7., 8. og 9. klassetrin, herunder mindst et forløb om
klima”
For også at sikre god og udbytterig undervisning har Naturskolerne opsat følgende forudsætninger:
Besøg på Naturskolerne forudsætter:
 Dialog før besøget.
 Veldefineret mål fra lærerens side.
 Besøget indgår i faglig og pædagogisk sammenhæng.
 Besøgene inkluderer altid forberedelse og efterbehandling.
For lærerne og pædagogerne gælder:
 At naturvejlederne er en ligeværdig samarbejdspartner.
 At man deltager i planlægningen af besøgende.
 At besøgene indgår i sammenhæng med undervisningen.
 At man på besøget er en medspiller og medskaber i
undervisningen.
 Kontakt naturskolen inden besøg via mail eller telefon
For Naturskolerne gælder:
 At naturen fremhæves som en løftestang i alle fag.




At man inspirerer andre til at arbejde med læring ude.
At man kobler sig på eksisterende initiativer.
At man ser mulighederne og siger JA!
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Beskrivelse af de forskellige ture
I de følgende sider er beskrevet de forskellige forløb, der danner grundstenen i tilbuddene for Sønderborg
Kommunes naturskoler i skoleåret 2015/2016. Under de enkelte forløb er der givet eksempler på, hvad forløbet kan
indeholde.
Afhængig af årstid, jeres ønsker og andre forhold bliver forløbet tilpasset og varieret fra gang til gang. Det er
derfor meget vigtig, at I udfylder bookingsedlerne og kontakter naturskolerne før jeres besøg, så kan forløbet
blive tilrettet til jeres ønsker og behov og nødvendige materialer og udstyr mv. er tilgængelige.
Ved de enkelte forløb er der angivet på hvilken naturskole forløbet kan foregå, den primære
målgruppe, og hvornår på sæsonen det kan lade sige gøre. Det optimale er angivet med
mørkegrønt, mens den lysegrønne markering indikerer at det måske kan lade sig gøre, og
ingen markering betyder at det ikke fungerer godt med disse ture på den givne naturskole,
klassetrin eller årstid og at det derfor ikke kan lade sig gøre.
Forløbene strækker sig typisk over 3-4 timer, men for enkelte forløb er det muligt at tilpasse tiden så det passer jer –
kontakt naturskolerne for at hører, hvad der er muligt.
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Årstidsbestemte besøg

De danske pattedyr
Det kribler og krabler
Fuglekendskab
Biodiversitet
Nat-Natur
Darwins natur
Koen - fra ko til karton
Korn, mel og mølleri
Grisen - fra yderst til inderst
Genetik og avl
Hønen er også en fugl
Det summer af liv
Klima-dag i skoven
Giv naturen en hjælpende hånd
Grøn sløjd
Skovdrift og træfældning
Jagt og vildt
Oplevelsesture om livet i skoven
Praktisk matematik i skoven
Geologi i naturen
Svampekendskab
Økologi og kredsløb
Det strømmende vand
Vandhullets hemmeligheder
Stranden og havets hemmeligheder
Snorkelsafari
Naturfagsløbet
Adventure-race i skoven
Get Moving
Kanosejlads
Den spiselige natur
Jeres eget forløb
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December

November

Oktober

September

August

Juli

Juni

Maj

April

Marts

Februar

Januar

I det nedenstående skema er Naturskolernes undervisningsforløb angivet med den årstid, hvor det er optimalt at
afholde dem. Den mørkegrønne markering angiver de bedste måneder, mens en markering med lysegrønt angiver,
at besøget også kan afvikles dog med visse forbehold. Nogle af de forløb der kan afholdes hele året, er
vintermånederne bedst, da det giver større muligheder for andre aktiviteter i sommerhalvåret.

Forløb for de enkelte klassetrin

De danske pattedyr
Det kribler og krabler
Fuglekendskab
Biodiversitet
Nat-Natur
Darwins natur
Koen - fra ko til karton
Korn, mel og mølleri
Grisen - fra yderst til inderst
Genetik og avl
Hønen er også en fugl
Det summer af liv
Klima-dag i skoven
Giv naturen en hjælpende hånd
Grøn Sløjd
Skovdrift og træfældning
Jagt og vildt
Oplevelsesture om livet i skoven
Praktisk matematik i skoven
Geologi i naturen
Svampekendskab
Økologi og kredsløb
Det strømmende vand
Vandhullets hemmeligheder
Stranden og havets hemmeligheder
Snorkelsafari
Naturfagsløbet
Adventure-race i skoven
Get Moving
Kanosejlads
Den spiselige natur
Jeres eget forløb
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9. klasse

8. klasse

7. klasse

6. klasse

5. klasse

4. klasse

3. klasse

2. klasse

1. klasse

0. klasse

I det nedenstående skema er det opsummeret, hvilke klassetrin de enkelte forløb passer bedst til. De primære
klassetrin er markeret med mørkegrønt, mens andre klassetrin der kan få glæde af forløbet er markeret med
lysegrønt. Hvis du ønsker et forløb, der ikke umiddelbart er tiltænkt dit klassetrin, så ring og hør om det er muligt at
tilrette forløbet.

Forløb på de enkelte naturskoler
Sønderborg Kommunes tre naturskoler er meget forskellige og derfor er der også forskellige tilbud på de enkelte
naturskoler. I det nedenstående skema er det opsummeret, hvilke forløb der er på de forskellige naturskoler. Nogle
af turene kan også afholdes i jeres lokalområde, disse er også markeret i skemaet.

Egetofte
Naturskole

Fiskbæk
Naturskole

De danske pattedyr
Det kribler og krabler
Fuglekendskab
Biodiversitet
Nat-Natur
Darwins natur
Koen - fra ko til karton
Korn, mel og mølleri
Grisen - fra yderst til inderst
Genetik og avl
Hønen er også en fugl
Det summer af liv
Klima-dag i skoven
Giv naturen en hjælpende hånd
Grøn sløjd
Skovdrift og træfældning
Jagt og vildt
Oplevelsesture om livet i skoven
Praktisk matematik i skoven
Geologi i naturen
Svampekendskab
Økologi og kredsløb
Det strømmende vand
Vandhullets hemmeligheder
Stranden og havets hemmeligheder
Snorkelsafari
Naturfagsløbet
Adventure-race i skoven
Get Moving
Kanosejlads
Den spiselige natur
Jeres eget forløb
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Nordals
Naturskole

Jeres
lokalområde

De danske pattedyr
Klassetrin:
Årstid:
Sted:

0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
Jan. Feb. Marts April
Maj
Juni
Egetofte Naturskole
Fiskbæk Naturskole

5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
Juli
Aug.
Sep.
Okt. Nov.
Dec.
Nordals Naturskole
Jeres lokalområde

Den danske natur er fyldt med små og store pattedyr. Alt efter jeres ønsker kan vi arbejde med mus, hjorte
eller rovdyr.
Vi tager på ekspedition og ser om vi kan finde dem. Vi undersøger deres sportegn og finder ud af hvor de
bor og lever. Naturskolen kan dagene inden opsætte videokameraer eller musefælder (fanges levende og
lukkes ud igen), så vi kan komme helt tæt på dyrene.
Er vi heldig finder vi deres underjordiske bo, rede eller skjul. Vi finder måske også spor som vi kan lave
gipsafstøbninger af dem eller måske finder vi rester af deres måltid. Vi indsamler vores fund og undersøger
dem nærmere så vi kan se hvad de har spist.
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Det kribler og krabler
Klassetrin:
Årstid:
Sted:

0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
Jan. Feb. Marts April
Maj
Juni
Egetofte Naturskole
Fiskbæk Naturskole

5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
Juli
Aug.
Sep.
Okt. Nov.
Dec.
Nordals Naturskole
Jeres lokalområde

Naturen er fyldt med små dyr og insekter der svirre, kribler og krabler. Vi pakker vores udstyr så vi kan
undersøge de sjove skabninger og prøve at finde ud af hvad de hedder, hvad de spiser og hvor de bor. Vi
kan lave vores egne fælder og kan lave vores eget insekt.
Eleverne vil blive præsenteret for grundlæggende elementer af skoven og/eller det åbne land som
økosystem, herunder smådyrenes rolle i den sammenhæng og hvordan de indgår i fødekæder og fødenet.

Fuglekendskab
Klassetrin:
Årstid:
Sted:

0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
Jan. Feb. Marts April
Maj
Juni
Egetofte Naturskole
Fiskbæk Naturskole

5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
Juli
Aug.
Sep.
Okt. Nov.
Dec.
Nordals Naturskole
Jeres lokalområde

I Danmark har man observeret 467 forskellige fuglearter og hvert år trækker millioner af fugle gennem
Danmark om foråret og efteråret. Men hvad hedder de forskellige fugle? Hvor ser vi dem og hvordan
kender vi forskel?
Vi sætter fokus på danske fugle og tilrettelægger en dag i naturen og på naturskolen hvor vi arbejder med
begrebet fugle. Dagens sammensættes ud fra dine/Jeres ønsker.
Vi kan evt. lave fuglefoder, fuglekasser, dissektion, spise fasan eller tegninger af fugle på dagen.

10

Biodiversitet
Klassetrin:
Årstid:
Sted:

0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
Jan. Feb. Marts April
Maj
Juni
Egetofte Naturskole
Fiskbæk Naturskole

5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
Juli
Aug.
Sep.
Okt. Nov.
Dec.
Nordals Naturskole
Jeres lokalområde

Bliver I mestre i at finde og bestemme organismer? Et meget intensivt program hvor eleverne undersøger
alle tænkelig og utænkelige biotoper på jagt efter dyr og planter – Hvem finder flest arter?
Der er mulighed for at undersøge mange forskellige biotoper såsom skov, sø, bæk og markskel. Men der er
også gode muligheder for at se på spændende mikro-habitater såsom f.eks. kokasser og ådsler.
Der vil være fokus på feltundersøgelser og artskendskab.

11

Nat-Natur
Klassetrin:
Årstid:
Sted:

0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
Jan. Feb. Marts April
Maj
Juni
Egetofte Naturskole
Fiskbæk Naturskole

5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
Juli
Aug.
Sep.
Okt. Nov.
Dec.
Nordals Naturskole
Jeres lokalområde

Hvad sker der ude i natten, når vi har lagt os til at sove? Vi bevæger os ud i natten på jagt efter de dyr, der
er aktive om natten. For bedre at kunne opleve mørkets forunderlige verden har vi selvfølgelig ikke
lommelygter med.
Aktiviteterne afhænger af årstid, vejr og klassetrin. Det kan være at vi går på jagt efter flagermus med
detektorer, eller forsøger at lokke natsværmere til med sukker og lys. Er vi helt stille, kan vi være heldige at
se nogle af de pattedyr, der er aktive i mørket. Hvis det er klart vejr, kan vi se på stjerner og snakker om
himmellegemer og det ufatteligt store univers.
Turene foregår normalt i tidsrummet 20.00 – 24.00.
OBS! Der er kun et begrænset antal af disse ture – kontakt Naturskolen for at hører om det er muligt at
komme på denne tur.

Darwins natur
Klassetrin:
Årstid:
Sted:

0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
Jan. Feb. Marts April
Maj
Juni
Egetofte Naturskole
Fiskbæk Naturskole

5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
Juli
Aug.
Sep.
Okt. Nov.
Dec.
Nordals Naturskole
Jeres lokalområde

Hvad har en engelsk forsker ved navn Charles Darwin født i 1809 med natur at gøre? Hvad forskede han i og
hvilken teorier fandt han ud af?
En dag på naturskole hvor vi kigger på arternes oprindelse, kigger på arternes tilpasning til levested, føde og
levevis. Vi arbejder med forskellige arter og går i dybden med deres biologi.
Vi kan tilpasse dagen således, at den omhandler dyr eller planter, dyr der lever i vandet (salt/fersk), på
landjorden eller i luften.
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Koen - fra ko til karton
Klassetrin:
Årstid:
Sted:

0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
Jan. Feb. Marts April
Maj
Juni
Egetofte Naturskole
Fiskbæk Naturskole

5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
Juli
Aug.
Sep.
Okt. Nov.
Dec.
Nordals Naturskole
Jeres lokalområde

Med udgangspunkt i køerne og kalvene på Gråsten Landbrugsskole, taler vi om koens oprindelse, forskellige
slags køer og anatomi. Der er selvfølgelig også rig mulighed for at klappe kalve og se på malkerobotten.
Eleverne får mulighed for at kærne smør og/eller lave ost, som vi selvfølgelig skal smage på.

Korn, mel og mølleri
Klassetrin:
Årstid:
Sted:

0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
Jan. Feb. Marts April
Maj
Juni
Egetofte Naturskole
Fiskbæk Naturskole

5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
Juli
Aug.
Sep.
Okt. Nov.
Dec.
Nordals Naturskole
Jeres lokalområde

Vi taler om de forskellige arter og sorter af korn, deres kendetegn, hvor de stammer fra, og hvad vi bruger
dem til. Vi ser lidt mere generelt på den enkelte kernes opbygning og taler om næringsværdien i de
forskellige dele.
Maskinerne på Gråsten Landbrugsskole bliver undersøgt og vi går på markvandring, for at se hvor vores
fødevarer vokser.
Eleverne får mulighed for at valse havre til gryn og male korn til mel. Herefter kan vi lave forskellige
produkter af de friske råvarer - hjemmelavet müsli, snobrød, grød, pizza eller andre ting.
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Grisen - fra yderst til inderst
Klassetrin:
Årstid:
Sted:

0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
Jan. Feb. Marts April
Maj
Juni
Egetofte Naturskole
Fiskbæk Naturskole

5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
Juli
Aug.
Sep.
Okt. Nov.
Dec.
Nordals Naturskole
Jeres lokalområde

Eleverne kan få en tur rundt i svinestaldene på Gråsten Landbrugsskole. Herefter er der mulighed for at vi i
fællesskab vil dissekere en gris. Da mennesker og grises kroppe er nært beslægtede får eleverne et unikt
billede af, hvordan deres egen krop er bygget op.
Bemærk! Hvis man skal besøge grisene er det vigtigt, at de
besøgende IKKE har været i kontakt med andre grise i 24
timer før besøget.

Genetik og avl
Klassetrin:
Årstid:
Sted:

0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
Jan. Feb. Marts April
Maj
Juni
Egetofte Naturskole
Fiskbæk Naturskole

5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
Juli
Aug.
Sep.
Okt. Nov.
Dec.
Nordals Naturskole
Jeres lokalområde

Hvad betyder den genetiske kode for hvordan både vi og dyrene ser ud? Hvordan bruger landmanden
avlsarbejdet i sin hverdag? Dette og meget andet snakker vi om når vi sætter fokus på genetik og avl.
Eleverne arbejder med forskellige øvelser og opgaver, hvor de forskellige fagtermers og mekanismer
bruges, for at sikre en større forståelse af dette komplekse emne.
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Hønen er også en fugl
Klassetrin:
Årstid:
Sted:

0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
Jan. Feb. Marts April
Maj
Juni
Egetofte Naturskole
Fiskbæk Naturskole

5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
Juli
Aug.
Sep.
Okt. Nov.
Dec.
Nordals Naturskole
Jeres lokalområde

Vi snakker om, hvorfra fuglene stammer og deres tilpasninger til livet i luften. Efter at have set på fuglenes
ydre, er det tid til at se på, hvordan fuglenes indre ser ud. I grupper dissekere eleverne fugle, og ser bl.a. på
fuglenes fantastiske fordøjelsessystem og hvis vi er heldige kan det være at vi finder et æg.
Efter nærmere aftale er det muligt at lave mejsekasser, fuglekugler, lave sjove ”ægsperimenter” eller se
nærmere på fjer.
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Det summer af liv
Klassetrin:
Årstid:
Sted:

0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
Jan. Feb. Marts April
Maj
Juni
Egetofte Naturskole
Fiskbæk Naturskole

5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
Juli
Aug.
Sep.
Okt. Nov.
Dec.
Nordals Naturskole
Jeres lokalområde

Sol, summer og honning – kan det blive bedre?
Vi ser nærmere på den superorganisme, der bor i bistadet sammen med naturskolens biavler. Vi er
selvfølgelig forsvarligt pakket ind i bi-dragter. Mens vi ser på bierne snakker vi om biavlerens arbejde.
Eleverne gør de fyldte honningtavler klar til slyngning og presser de gyldne dråber ud af dem. Det er en
tradition, at man skal spise den første honning man har slynget på pandekager, så vi slutter af med at
tænde op i bålet og bage pandekager.
For at sikre bedre livsbetingelser for vilde bier har naturskolen i samarbejde med landbrugsskolen etableret
en insektvæg, hvor bierne kan lægge deres æg. Vi ser nærmere på væggen, og hvordan bierne bruger den.
Måske arbejder eleverne videre på væggen og sætter deres eget personlige præg på den.
Bemærkninger: Da naturskolens bi-dragter kun dækker
overkroppen er det vigtigt at deltagerne har lange bukser
og gummistøvler på.
Selv om det er sjældent, at bierne stikker, er det rart at vide på
forhånd hvis der er nogen der ved de er allergiske.
Da det forløbet er meget afhængigt af vejret kan der forekomme
ændringer i det aftalte program.
Kun muligt fra den 25. maj og frem til sommerferien.
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Klima-dag i skoven
Klassetrin:
Årstid:
Sted:

0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
Jan. Feb. Marts April
Maj
Juni
Egetofte Naturskole
Fiskbæk Naturskole

5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
Juli
Aug.
Sep.
Okt. Nov.
Dec.
Nordals Naturskole
Jeres lokalområde

Kuldioxid, klima, ozon, global opvarmning og miljøpolitik. Kom med i skoven og tag "temperaturen" på
skovens klima. Hvad sker der i og med skoven hvis den globale temperatur stiger?
Vi taler om fotosyntesen, respiration, CO2 binding, forbrænding af fossile brændstoffer kontra alternative
energi former.
Vi kan fælde et træ og undersøge dets tilvækst og derved CO2 optag. Derved kan vi måle og ud regne den
energimængde som det kan give og det kan vi sammenligne med gas, el og olie.
Vi kan lave et klima-løb i skoven, lave trækul så vi kan se noget af kulstoffet i virkeligheden samt aktiviteter
der omhandler klima.

Giv naturen en hjælpende hånd
Klassetrin:
Årstid:
Sted:

0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
Jan. Feb. Marts April
Maj
Juni
Egetofte Naturskole
Fiskbæk Naturskole

5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
Juli
Aug.
Sep.
Okt. Nov.
Dec.
Nordals Naturskole
Jeres lokalområde

På denne dag kombineres teori med praktisk biologi. På Naturskolen taler vi om kvælstofkredsløb og
vandets kredsløb, herefter tager vi i ud til et vandhul for at give naturen en hjælpende hånd. Flere
vandhuller er ved at gro til med dunhammere og siv. Iført vaders skal klassen på hårdt fysisk arbejde, med
le og andre redskaber skal eleverne fjerne grøde og anden vegetation. En sjov og nyttig samarbejdsopgave,
hvor de ældste elever får naturen helt ind på kroppen og til stor gavn for naturen.
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Grøn sløjd
Klassetrin:
Årstid:
Sted:

0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
Jan. Feb. Marts April
Maj
Juni
Egetofte Naturskole
Fiskbæk Naturskole

5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
Juli
Aug.
Sep.
Okt. Nov.
Dec.
Nordals Naturskole
Jeres lokalområde

Lær at snitte, save og lave flotte og kreative ting af træ.
Vi laver sjove og nyttige ting af træ som I kan tage med hjem.
Lav f.eks. din egen fuglekasse, et foderbræt, en pilefløjte, en smørkniv eller hvad med et huskespil.
Det er en fordel hvis sløjdlæreren har mulighed for at deltage i forløbet.

18

Skovdrift og træfældning
Klassetrin:
Årstid:
Sted:

0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
Jan. Feb. Marts April
Maj
Juni
Egetofte Naturskole
Fiskbæk Naturskole

5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
Juli
Aug.
Sep.
Okt. Nov.
Dec.
Nordals Naturskole
Jeres lokalområde

Hvad hedder skovens træer? Hvordan ser de ud? Og hvor vokser de? Vi undersøger den jord de vokser i,
kigger på omsætning, fotosyntese og respiration. Vi ser på forskellen på et lystræ og et skyggetræ.
Vi fælder et træ så vi kan undersøge det nærmere indeni og se og regne på tilvækst, højde og diameter.Vi
løser opgaver og ser hvor meget vi ved om skoven og dens natur. Vi regner og bruger matematik for at løse
skovfogeds arbejde med at finde hektar, kubikmeter og rummeter samt skovens værdi. Vi arbejder med
træet og der ermulighed for at få noget med hjem.

Jagt og vildt
Klassetrin:
Årstid:
Sted:

0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
Jan. Feb. Marts April
Maj
Juni
Egetofte Naturskole
Fiskbæk Naturskole

5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
Juli
Aug. Sep.
Okt. Nov.
Dec.
Nordals Naturskole
Jeres lokalområde

Kom med på ”jagt” i skoven. Vær med og se om vi kan finde vildtet. Hvordan ser vildtet ud? Hvor lever de?
Hvad spiser de og kan vi finde spor fra dem? Vi hører om jagt og hvordan den udøves. Vi skyder med bue og
pil og ser og hører braget fra jagtgeværet eller jagtriflen.
Er vi heldige får vi et stykke vildt på tasken som vi kan tage med os hjem til naturskolen. Der lærer vi at flå
og partere vildtet så vi kan bruge det til vores mad.
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Oplevelsesture om livet i skoven
Klassetrin:
Årstid:
Sted:

0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
Jan. Feb. Marts April
Maj
Juni
Egetofte Naturskole
Fiskbæk Naturskole

5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
Juli
Aug.
Sep.
Okt. Nov.
Dec.
Nordals Naturskole
Jeres lokalområde

Kom med på en spændende opdagelsestur omkring hvad der sker i skoven netop nu.
Eleverne får en spændende oplevelse af livet i skoven netop nu. Igennem egne iagttagelser og sansernes
brug skabes i naturen en interesse for naturen.
På Naturskolen undervises teoretisk om skovens plante- og dyreliv. Herefter går vi i skoven og finder
eksempler på de mest almindelige dyrs tilstedeværelse, enten ved direkte at iagttage dem, eller ved at
finde tegn på / spor efter dem. Vi indsamler materiale til en udstilling, og taler om de ting vi finder.
Oplevelsesturene tilpasses efter den enkelte klasses niveau og afhængig af årstiden kan der aftales et
særligt emne som f.eks.: dyrene om vinteren, julearrangement / indsamling til juledekoration,
forårsbebudere / dyreunger.
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Praktisk matematik i naturen
Klassetrin:
Årstid:
Sted:

0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
Jan. Feb. Marts April
Maj
Juni
Egetofte Naturskole
Fiskbæk Naturskole

5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
Juli
Aug.
Sep.
Okt. Nov.
Dec.
Nordals Naturskole
Jeres lokalområde

En dag hvor praktisk matematik er i højsædet. Alt efter hvor forløbet afholdes, arbejdes der med opgaver i
skoven eller blandt dyr og maskiner. Vi kan bruge mobiltelefoner, smartphones, lommeregnere for at finde
den rigtige løsning når vi arbejder med antal, talforståelse, mængder, rumfang, målestoksforhold,
procentregning eller geometri.
Ønsker man at arbejde målrettet hen i mod afgangseksamen kan dette lade sig gøre.
Husk at kontakte naturskolerne således at niveau og sværhedsgrad tilpasses klassen.
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Geologi i naturen
Klassetrin:
Årstid:
Sted:

0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
Jan. Feb. Marts April
Maj
Juni
Egetofte Naturskole
Fiskbæk Naturskole

5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
Juli
Aug.
Sep.
Okt. Nov.
Dec.
Nordals Naturskole
Jeres lokalområde

Morænebakke, dødishuller, blåler, sand, grus og muld. Vi kigger tilbage i tiden og ser og undersøger
hvordan vores landskab er blevet formet og skabt i gennem tiden. Vi er en dag i naturen hvor vi snakker
geologi, jordtyper og dens betydning for naturen og mennesket. Vi undersøger jordens bestanddele og
finder måske det fineste ler eller ledeblokke, rombeporfyrer eller granit.
Ler
Vi kan sætte særlig fokus på jorden og dens bestanddele. Her kan vi bl.a. lave sjove ting af det ler vi finder
som vi så kan brænde i små dåse-lerovne.

Sten
Vi kan sætte fokus på sten. Her finder vi ud af hvordan de er skabt, hvor de kommer fra og hvad de kan
bruges til. Vi kan med vores diamant-stenskærermaskiner skærer stenene igennem og derved se stenen
indeni.

Det geologiske kredsløb
Vi undersøger jordskorpens materialer, nedbrydning, transport og aflejring, hvordan de omdannes og
omformes til nye materialer. Forløbet er målrettet mod folkeskolens afgangseksamen.
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Svampekendskab
Klassetrin:
Årstid:
Sted:

0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
Jan. Feb. Marts April
Maj
Juni
Egetofte Naturskole
Fiskbæk Naturskole

5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
Juli
Aug.
Sep.
Okt. Nov.
Dec.
Nordals Naturskole
Jeres lokalområde

Indledningsvis vil der på naturskolen være en gennemgang af svampenes biologi, opbygning og
karakteristika. Der lægges specielt vægt på spisesvampe samt vigtigheden af at skelne dem fra de giftige
svampe. Med kurv og kniv går vi på svampejagt i skoven. Først finder vi svampe i forskellige biotoper og
taler om dem. Herefter deles klassen i smågrupper, som går på svampejagt for at finde nogle særligt
omtalte spisesvampe.
På naturskolen laves ved hjemkomsten en svampeudstilling. Ved fælles hjælp tilberedes svampene og der
vil være mulighed for at smage på lækkerierne.

Økologi og kredsløb
Klassetrin:
Årstid:
Sted:

0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
Jan. Feb. Marts April
Maj
Juni
Egetofte Naturskole
Fiskbæk Naturskole

5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
Juli
Aug.
Sep.
Okt. Nov.
Dec.
Nordals Naturskole
Jeres lokalområde

Naturen består af en stor genbrugsstation – det hele bliver genbrugt, så det hele kører i ring.
Her får eleverne mulighed for at fordybe sig i et eller flere af de tre vigtigste kredsløb i naturen – vand-, kuleller kvælstofkredsløb. Det er omfattende at gennemgå alle tre på engang, så det er bedst at udvælge et
eller to af kredsløbene, som vi går i dybden med.
Vi starter med en kort teoretisk gennemgang af det valgte emne, så eleverne kan bruge de vigtigste
fagtermer. Herefter laver vi forskellige praktiske ting, der vil hjælpe eleverne med at forstå emnet.
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Det strømende vand
Klassetrin:
Årstid:
Sted:

0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
Jan. Feb. Marts April
Maj
Juni
Egetofte Naturskole
Fiskbæk Naturskole

5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
Juli
Aug.
Sep.
Okt. Nov.
Dec.
Nordals Naturskole
Jeres lokalområde

Vi tager til et vandløb, hvor vi vil lave en vandløbsundersøgelse. Vi ser på dyr og planter og prøver
herigennem at bestemme, hvordan vandløbet har det. Eleverne vil blive præsenteret for grundlæggende
elementer af vandløbets biologi og økologi, så de bedre kan forstå undersøgelsens resultat og formå at
sætte det ind i et lidt større natur- og miljømæssigt perspektiv.
Vi kan også måle vandløbet op og beregne vandgennemstrømningen af vandløbet.
NYT! Der er mulighed for, at klassen i grupper kan lave en vandløbsrapport med naturskolens IPad.
Rapporterne kan I så arbejde videre med tilbage på skolen. Kontakt naturskolen for at hører nærmere om
den mulighed.

Vandhullets hemmeligheder
Klassetrin:
Årstid:
Sted:

0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
Jan. Feb. Marts April
Maj
Juni
Egetofte Naturskole
Fiskbæk Naturskole

5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
Juli
Aug.
Sep.
Okt. Nov.
Dec.
Nordals Naturskole
Jeres lokalområde

Tag med til vandhullet. Her tilbringer vi en spændende og sjov dag hvor vi fanger vanddyr og andet

spændende fra søens dyb. Vi laver en "vandhulsundersøgelse" hvor vi ser på dyr og planter, og prøver
herudfra at bestemme, hvordan vandhullet har det. Eleverne vil blive præsenteret for grundlæggende
elementer af vandhullets biologi og økologi.
For de større klasser vil der også være mulighed for at lave praktisk vandhuls restaurering. Se mere herom
under ”Giv naturen en hjælpende hånd”.
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Stranden og havet
Klassetrin:
Årstid:
Sted:

0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
Jan. Feb. Marts April
Maj
Juni
Egetofte Naturskole
Fiskbæk Naturskole

5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
Juli
Aug.
Sep.
Okt. Nov.
Dec.
Nordals Naturskole
Jeres lokalområde

Hvilket liv er der ved stranden? Lever der dyr og hvad med planter? Er der liv i vandet og hvad kan vi fange?
Med net og waders prøver vi at undersøge farvandet og stranden i vores område. Gennemgår elementer af
kysten, stranden og havets biologi og økologi så vi bliver klogere på vores fund og fangster. Vi lærer om
dyrenes og planters tilpasning til det salte miljø og deres levevis.
I stille vejr kan vi sætte garn eller ruser aftenen før og dem kan vi hente ind på dagen. Er vi heldige, er der
fangst. Fangst som opfylder mindstemål kan vi tilberede over bål, trangia-sæt eller i vores røgovne således
at vi kan prøvesmage havets ressource.
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Snorkelsafari
Klassetrin:
Årstid:
Sted:

0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
Jan. Feb. Marts April
Maj
Juni
Egetofte Naturskole
Fiskbæk Naturskole

5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
Juli
Aug.
Sep.
Okt. Nov.
Dec.
Nordals Naturskole
Jeres lokalområde

Kom med ud og oplev det fantastiske liv under havets overflade iført våddragt og snorkel. Vi
snorkler langs med nogle af vores kyster og lærer om naturen, mens vi er i den og bruger alle vores
sanser. Vi har på dagen særlig fokus på naturen og livet i det maritime miljø, men vi kan også
sætte fokus på fysikundervisning. Her kan vi undersøge tryk, opdrift, lysets brydning, salt, væsker
mm.
OBS! Dette arrangement har forskellige krav til lærere, elever og forældre!
Arrangementet er meget afhængigt af vejr og vind og en reserveplan er derfor nødvendig.
Tag en snak med din kontaktperson eller naturskole omkring mulighederne for denne tur.
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Naturfagsløbet
Klassetrin:
Årstid:
Sted:

0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
Jan. Feb. Marts April
Maj
Juni
Egetofte Naturskole
Fiskbæk Naturskole

5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
Juli
Aug.
Sep.
Okt. Nov.
Dec.
Nordals Naturskole
Jeres lokalområde

Søg og I skal finde!
Vi tester vores viden, stedsans og samarbejde.
Vi finder vej ude i naturen og løser opgaver som har relation til vores undervisning.
Denne dag foregår på naturskolen eller i Jeres nærområde.
Her lærer vi om at finde vej i naturen. Vi får et grundlæggende kursus i navigation med GPS eller kort og
kompas, og opnår en basisviden i at finde vej enten med GPS eller med kort og kompas.
Herefter har naturskolen lavet et orienteringsløb i området, hvor eleverne skal finde vej rundt på ruten til
forskellige poster ved hjælp af kort, kompas og GPS. Posterne indeholder forskellige spørgsmål og
opgaverne i relation til klassens undervisning eller natur. Naturskolen beder klassens lærer om at lave
mindst 10 spørgsmål til posterne som indeholder opgaver i det emne, der er aktuelt for klassen.

Adventure-race
Klassetrin:
Årstid:
Sted:

0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
Jan. Feb. Marts April
Maj
Juni
Egetofte Naturskole
Fiskbæk Naturskole

5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
Juli
Aug.
Sep.
Okt. Nov.
Dec.
Nordals Naturskole
Jeres lokalområde

Sjov, samarbejde og samvær.
Kom med i skoven og løs skøre, svære og sjove opgaver sammen med din klasse og klassekammerater. Vi
laver nogle konkurrencer i at bruge hovedet, kroppen, hinanden og jeres evner til at samarbejde.
Vi skal løse gåder, finder vej og kæmper som et hold og en klasse.
Er vi de bedste kan vi vinde titlen som "Skovens kloge ugler"
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Get Moving
Klassetrin:
Årstid:
Sted:

0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
Jan. Feb. Marts April
Maj
Juni
Egetofte Naturskole
Fiskbæk Naturskole

5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
Juli
Aug.
Sep.
Okt. Nov.
Dec.
Nordals Naturskole
Jeres lokalområde

Fuld af fart!
Det er sundt og sjovt at bruge sin krop. På denne naturdag udfordrer vi vores motorik og fysiske styrke. Vi
laver konkurrencer, naturlege og konkurrer i mod skovens dyr.
En fysisk dag i naturen hvor vi hopper, springer, løber og bruger hele kroppen, så husk tøj og sko som du
kan bevæge dig godt i.

Kanosejlads
Klassetrin:
Årstid:
Sted:

0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
Jan. Feb. Marts April
Maj
Juni
Egetofte Naturskole
Fiskbæk Naturskole

5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
Juli
Aug.
Sep.
Okt. Nov.
Dec.
Nordals Naturskole
Jeres lokalområde

Kom med ud og oplev vores skønne natur fra kystsiden. Vi sejler langs nogle af vores fantastiske
kyster, hvor vi lærer om naturen samtidig med at vi har en fysisk og sjov dag sammen. Vi lærer at
arbejde sammen og får en fælles oplevelse ude i naturen.
OBS! Dette arrangement har forskellige krav til skolen,lærere, elever og forældre!
Arrangementet er meget afhængigt af vejr og vind og en reserveplan er derfor nødvendig.
Tag en snak med din kontaktperson eller naturskole omkring mulighederne for denne tur.
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Den spiselige natur
Klassetrin:
Årstid:
Sted:

0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
Jan. Feb. Marts April
Maj
Juni
Egetofte Naturskole
Fiskbæk Naturskole

5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
Juli
Aug.
Sep.
Okt. Nov.
Dec.
Nordals Naturskole
Jeres lokalområde

”Kan det spises?” Det er et af de spørgsmål naturvejledere oftest bliver spurgt om, når man er på tur med
en gruppe. I den danske natur er der mange fantastiske spiser, menes andet er dødeligt giftigt. Alt efter
hvilket klassetrin og hvilken naturskole I besøger er der forskellige muligheder for hvad man kan lave.
Vildt
Vildt betegner alle arter af levende pattedyr og fugle. Nogle af disse dyr må nedlægges ved jagt og på
denne dag bruger vi af naturens jagtbare vildt, til at skabe et festmåltid. Arterne som bruges afhænger af
årstiden og de jagtbare arters jagttid.
Urter
Vi går samlet på jagt efter de spiselige ting der vokser i naturen og tilbereder dem efter alle kunstens regler.
Eleverne lærer at genkende sikre spiselige urter fra naturen og hvilke man skal holde sig fra. Herefter
tilbereder vi vores indsamlede urter til f.eks. urtefrikadeller eller brændenældesuppe.
Alt godt fra havet
Turen går til kysten hvor der i forvejen er blevet sat garn og ruser. Vi ser på hvad der er blevet fanget og går
måske en tur med et rejehov. Herefter renser vi vores fangst og tilbereder det, så vi kan smage på hvad
havet gemmer.
Pizza
Denne fantastiske spise laver vi helt fra bunden. Blandt andet maler vi mel til dejen, laver selv osten og
finder spiselige urter til at komme ovenpå pizzaen. Vi skal også have fyret op i de brændefyrede pizzaovne
så vi kan få bagt vores pizzaer.
OBS! Ved nogle af disse spise-arrangementer kan det være nødvendigt at læreren medbringer en række
indkøb som passer til klassens størrelse.
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Et skræddersyet forløb
Klassetrin:
Årstid:
Sted:

0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
Jan. Feb. Marts April
Maj
Juni
Egetofte Naturskole
Fiskbæk Naturskole

5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
Juli
Aug.
Sep.
Okt. Nov.
Dec.
Nordals Naturskole
Jeres lokalområde

Har du ikke fundet et forløb som passer dig og din klasse, er du velkommen til selv at foreslå et emneforløb.
Du skal kontakte naturskolerne for at høre om det er muligt at få et specielt tilrettet forløb.
Jo tidligere du kontakter naturskolerne, jo større chance har vi for at hjælpe dig med dine ønsker.
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Naturskolerne i Sønderborg Kommune
Naturskolerne i Sønderborg Kommune består af de tre naturskoler Egetofte, Fiskbæk og Nordals samt en
førskolenaturvejleder. Her kan du læse lidt omkring de forskellige steder

Egetofte Naturskole
Egetofte Naturskole er placeret i den østlige udkant af Sønderborg by. Den blev etableret i 1994 i et tæt samarbejde
mellem gamle Sønderborg Kommune og Skov og Naturstyrelsen, nu Naturstyrelsen.
Skolen er indrettet i den tidligere skovridergård Egetofte, og huser desuden Skovbørnehaven Parken, som har egne
lokaler på Egetofte.
På naturskolen er der en omfattende samling af udstoppede danske dyr. Naturskolen har en større samling af
feltudstyr til at undersøge naturen med. Naturskolen har undervisningslokaler og er omgivet af en have med et
gammelt aboret (samling af forskellige træer) og et stort vandhul samt et stort bålsted. Ved naturskolen er der et
beskedent dyrehold af får.
Naturskolen er placeret i Sønderskoven, hvad der giver umiddelbar adgang til såvel løvskov som nåleskov, med
adskillige vandhuller samt en række oldtidslevn i form af gravhøje og offerpladsser.
Sønderskoven afgrænses mod syd af Sønderborg bugt, hvor der er mulighed for formidling om geologi, strand, hav
og fisk.
Egetofte Naturskole kan nås fra Sønderborg Busterminal med ruten ”Skovparken” (1/2 times drift).
Fra centrum af Sønderborg by er der ca. 3 km. Kommer man øst fra er der cykelsti fra Høruphav eller man kan
benytte busrute 229.
Medarbejderne er Irmelin Müller (biolog og naturvejleder) og Jens Jørgensen (skovarbejder, vildtforvalter, og
naturvejleder).
Naturskolen bruger til haven til undervisning, der er derfor ikke almindelig offentlig adgang.
Egetofte Naturskole kan efter aftale danne rammen om større arrangementer i formidlingsmæssig sammenhæng.
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Fiskbæk Naturskole
Fiskbæk Naturskole opstod i 2008, som et samarbejde mellem Gråsten Landbrugsskole og Sønderborg Kommune. Et
samarbejde mellem en naturskole og en landbrugsskole er unikt i Danmark, og det giver nogle helt særlige
muligheder for at vise børn og andre interesserede, hvor deres mad kommer fra.
Udover landbrugsformidling tilbyder naturskolen en masse sjove, spændende og lærerige oplevelser i naturen.
Derfor er Fiskbæk Naturskole stedet hvor natur og landbrug mødes.
Naturskolen har til huse i en gammel kostald, der i 2009 er blevet gennemrenoveret. Hjertet af naturskolen er det
store naturskolelokale med det store indendørs bålsted og en masse forskellige arbejdsstationer. Ligeledes er der
udenfor et stort bålsted med tilhørende bordebænkesæt.
Desuden råder naturskolen over 12 grisehytter, hvor man kan ”Sove som svin” – enten som en enkelt overnatning
eller på lejrskole.
Med naturskolens unikke beliggenhed på Gråsten Landbrugsskole, er der en fantastisk mulighed for at bruge
landbrugsskolens faciliteter. Det betyder, at naturskolen har 160 malkekøer og 400 søer samt deres afkom lige
udenfor døren. Desuden er der hele 230 hektar at boltre sig på.
Landbrugsskolens arealer grænser op til Roden Skov, som naturskolen også flittigt gør brug af.
Hvis alt dette ikke er nok, så kommer vi også gerne på besøg i jeres nærområde.
Naturvejledning på Fiskbæk Naturskole varetages af naturskoleleder Rasmus Ladekjær Nielsen.
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Nordals Naturskole
Nordals Naturskole er oprettet i 2004 i et tæt samarbejde mellem daværende Nordborg Kommune og
Naturstyrelsen.
Nordals Naturskole har til huse i den opbygget ladebygning ved Sjelleruphus i Nørreskoven på Als. Her danner
bygningen og området rammerne for naturskolens naturvejledning. Naturskolen rummer en større samling
udstoppet dyr, flotte vægmalerier og masser af undervisningsgrej som indgår i læringen om naturen og dens
sammenhæng. Naturskolen benytter Nørreskoven og området omkring naturskolen til sine ture og arrangementer
men tager også gerne ud i Jeres lokalområde.
Rundt om naturskolen, har naturskolen etableret en motorikbane, en kæmpe shelter (Den Grønne Diamant),
tipiplads samt et primitivt undervisningslokale (Jagtstuen) beliggende ned til Lillebælt. Med disse mange faciliteter
kan naturskolen rummer flere arrangementer på samme tid og man kan derfor både komme på tur med
naturvejleder og på egen hånd.
På Nordals Naturskole varetages naturvejledningen og administrationen af naturskoleleder Andreas Hermann og
man kan og så møde nogle af naturskolens faste naturformidlere eller vores pedel Jens.
Nørreskoven hvor naturskolen er beliggende, består af 740 hektar fantastisk spændende skov som ligger lige ned til
kanten af Lillebælt. Skoven rummer hovedsagelig løvskov, men rummer også granbevoksninger, masser af
fortidsminder, strand, kyst, mose og søer. Alt dette, giver utrolig mange muligheder for ophold og undervisning i
naturen.
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Førskolenaturvejledning
Førskolenaturvejlederen i Sønderborg Kommune varetager al naturvejledning for kommunens førskolebørn. Denne
ordning blev etableret i 2013, og efter et succesfuldt projektår er ordningen nu blevet et permanent tilbud til alle
kommunale institutioner. Sønderborgs Kommunes førskolenaturvejleder hedder Tobias P. Ehmsen.
Førskolenaturvejledningen er en del af Naturskolerne i Sønderborg Kommune. Naturvejlederens daglige base er på
Fiskbæk Naturskole på Gråsten Landbrugsskole. Førskolenaturvejledningen arbejder tæt sammen med naturskolerne
Egetofte, Fiskbæk og Nordals, og derfor er der også mulighed for at møde Tobias når du er på tur.
Førskolenaturvejlederen er mobil og i stand til at medbringe feltudstyr ud til hver en afkrog af Sønderborg
Kommunes dejlige natur. Dette betyder naturvejledningen kan foregå i børnehavens nærområde, på en af
naturskolerne eller et helt tredje sted, hvis der er et ønske om dette.
Denne direkte naturvejledning for førskolegrupperne - de 5-6 årige børnehavebørn – i kommunens daginstitutioner,
er naturvejlederens primære opgave.
Den årlige normering pr. børnehave/institution er på 1-2 ture med naturvejlederen pr. år. Der bliver sendt
turkataloger ud for hver forårs- og efterårssæson, og bookingen af en tur foregår pt. direkte ved naturvejlederen på
mail eller telefon.
Derudover laver førskolenaturvejlederen inspirationskurser for kommunens vuggestuepædagoger og dagplejere i
sommerhalvåret og naturvejlederen afholder løbende arrangementer for førskolebørnene og deres forældre, for at
give familier inspiration og lyst til at komme ud og opleve naturen sammen med deres børn.
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Booking
Naturskolerne tilbyder undervisning og forløb i naturen og på naturskolerne med naturvejledere.
Denne nedenstående booking-beskrivelse gør sig gældende for folkeskolerne i Sønderborg Kommune.
Tilbuddene til folkeskolerne i Sønderborg Kommune er alle gratis1 og fordelingen af turene er lavet ud fra nogle
”naturskole-distrikter”
Se naturskoledistrikterne, antallet af ture samt fordelingen på de enkelte naturskoler her nedenfor.
Navn
Beliggenhed
”Naturskoledistrikt”
Turgrundlag

Egetofte Naturskole
Sønderskoven
Gl. Sønderborg og Sydals
Kommune
120 stk.

Fiskbæk Naturskole
Gråsten
Gl. Gråsten, Sundeved og
Broager Kommune
100 stk.

Nordals Naturskole
Nørreskoven
Gl. Nordborg og
Augustenborg Kommune
80 stk.

Folkeskolerne i Sønderborg Kommune får hvert år tildelt et antal ture på naturskolerne ud fra antallet af elever/
klasser på de enkelte skoler.
Nedenstående skema viser fordelingen for skoleåret 2015/2016.
Skole
Ahlmann-skolen
Dybbøl skolen
Humlehøj-Skolen
Hørup Centralskole
Kløverskolen
Lysabild skole
Sønderskov-Skolen
Ulkebøl Skole
Broager skole
Gråsten skole
Nybøl Skole
Nydamskolen
Rinkenæs Skole
Augustenborg skole
Fryndesholm skole
Nordals skolen
Nørreskovskolen

Tilknyttet
Egetofte
Egetofte
Egetofte
Egetofte
Egetofte
Egetofte
Egetofte
Egetofte
Fiskbæk
Fiskbæk
Fiskbæk
Fiskbæk
Fiskbæk
Nordals
Nordals
Nordals
Nordals

Besøg aug. – dec.
5
12
7
8
5
2
10
9
16
12
4
13
3
11
5
13
11

Besøg jan - juni
6
12
7
9
6
2
11
9
16
13
3
13
4
11
5
13
12

Besøg i alt
11
24
14
17
11
4
21
18
32
25
7
26
7
22
10
26
23

Ture og forløb bookes to gange om året via de enkelte skolers kontaktpersoner.
Naturskolerne indkalder alle naturskolernes kontaktpersoner til et fælles bookingmøde 2 gange om året. Derved
bookes ture ind før sommerferien for perioden august – december og før juleferien for perioden januar – juli.

1

Der kan tilkomme egenbetaling hvor der er ønske om ture med bespisning, brug af særlige materialer eller lign.
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Priser
Naturskolerne i Sønderborg Kommune benyttes primært af folkeskolerne i Sønderborg Kommune. For disse
er der lavet en særaftalte, således at de kan benytte naturskolerne i et særligt og aftalt omfang uden
beregning. Der kan dog ved særlige tilpasninger af forløbene forekomme brugerbetaling for bespisning,
materialer og udstyr.
Tilhører man ikke denne gruppe eller ønsker man flere ture end dem som der er tildelt, er der naturligvis
muligt at besøge naturskolerne mod brugerbetaling.

Uddannelsesinstitutioner (max. 25 børn)
Skoler der ønsker at benyttet et af tilbuddene i dette katalog: 2.800 kr.

Rundvisning på Fiskbæk Naturskole / Gråsten Landbrugsskole for dagpleje-, vuggestuegrupper og
børnehaver (max. 25 børn).
2 timer 600 kr.
3 timer 900 kr.

Naturvejledning for andre grupper og private (max. 25 personer)
Forløb på 2 – 3 timer, 3.000 kr.
Efterfølgende timer 400 kr. pr. time.
Kontakt naturskolerne for en pris for større grupper (over 25 personer)

Større events/ udflugter for firmaer, foreninger og grupper.
Kontakt naturskolerne, så laver vi et tilbud ud fra dine/Jeres ønsker.

OBS! Ved aktiviteter der ligger uden for normal arbejdstid (hverdage 8.00-16.00) lægges 50 % til prisen og
ved aktiviteter ud af huset, spisning og særligt grej tillægges der en mere pris.

Lokaler
For grønne og kulturelle foreninger er det muligt at leje naturskolelokalet på Fiskbæk Naturskole til møder
og lignende. Kontakt Fiskbæk Naturskole.
På Fiskbæk Naturskole er det muligt at tilkøbe forplejning fra landbrugsskolens køkken. På de øvrige
naturskoler kan vi sørge for mad fra vores lokale madleverandør.
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Gode links
Nedenfor ses en samling links som er relevante i forhold til naturskolerne i Sønderborg Kommune, natur,
landbrug samt udeundervisning.
Naturskolerne i Sønderborg Kommune: www.naturvejlederne.dk
Skoven i skolen: www.skoveniskolen.dk
Danske dyr: www.danske-dyr.dk
DOF: www.dof.dk
Fugle og natur: www.fugleognatur.dk
Naturstyrelsen: www.nst.dk
Gråsten Landbrugsskole: www.gl.dk
Sønderborg Kommune: www.sonderborgkommune.dk

På Facebook opdatere Naturskolerne i Sønderborg Kommune omkring
stort og småt i hverdagen samt hvad der sker i naturen netop nu.
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Praktiske oplysninger
Forberedelse inden besøget
Naturskolerne søger at sikre, at eleverne får mest muligt ud af besøgene på naturskolerne.
Naturskolebesøgene ønskes forankret i folkeskolernes daglige undervisning både før og efter selve besøget
på naturskolerne.
For at sikre at naturskolebesøgene ”rammer” klassernes/ lærerens ønsker bedst muligt, er det vigtigt, at
naturskolernes tilmeldingssedler udfyldes og sendes til naturskolerne rettidig. Derved kan naturskolerne
bedre skræddersy de enkelte naturskolebesøg således at de passer til klassens/lærerens ønsker og behov.
Har man særlige praktiske ønsker, behov eller undervisningsforslag, er man altid velkommen til at kontakte
naturskolerne.
Man er også altid velkommen til at kontakte naturskolerne for inspiration til evt. forberedelse inden
besøgene.
For at sikre at alle deltagerne har praktisk tøj på, madpakke osv. når man skal på naturskole, er det en god
idé at have snakket med eleverne inden, omkring hvad der er praktisk tøj når man skal på tur.
Ved de fleste forløb er vi ude det meste af tiden.
Kontakt naturskolerne minimum 7 dage før jeres besøg, for at aftale eventuelle ændringer i programmet,
mødested og tid.
Lærerens opgaver under besøget
Under besøget er læreren ansvarlig for det sociale miljø i klassen, og naturskolerne forventer, at læreren
deltager i det praktiske og pædagogiske arbejde sammen med klassen og naturvejlederen. Under nogle af
forløbene skal læreren stå for en aktivitet efter aftale med naturvejlederen.
Skulle der opstå problemer, har læreren ansvaret for klassens elever.
Inden besøget afsluttes, modtager naturskolerne altid gerne lidt umiddelbar feedback på forløbet. Gerne i
form af to ting der har fungeret særlig godt og et godt råd til at gøre forløbet bedre.
Forældrebrev
På side Fejl! Bogmærke er ikke defineret. i dette katalog er der et forældrebrev som I kan udfylde og sende
med børnene hjem eller formidle via forældreintra.
I forældrebrevet har naturskolerne valgt, at skrive nogle af de vigtigste informationer til forældrene til børn
der skal på tur med naturskolerne. Håbet med dette forældrebrev er, at minimere antallet af børn, der
møder i tøj, der ikke er egnet til at være ude i, uden mad og drikke samt at kunne informere forældrene om
naturskolernes og deres tilbud.
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Overnatningsmuligheder
Sov som et svin
På Fiskbæk Naturskole og Gråsten Landbrugsskole kan I kombinere en tur på landet med overnatning i det
”fri”. Her kan I nemlig overnatte i grisehytter – med andre ord prøve at sove som svin.
Hytterne ligger på et lille grønt område midt på Landbrugsskolen, kun få meter fra naturskolen. Her er de
placeret rundt om et stort klimatelt. Både telt og hytter
er egentligt tiltænkt frilandsgrise, men bare rolig - de har
aldrig set skyggen af en gris, men det kan I komme til.

Her er nemlig både tamdyr og ”vilddyr” og vi kan byde på masser
af sjove, spændende og lærerige oplevelser i naturen og
landbruget omkring Fiskbæk.
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Faciliteter og muligheder
12 frilandshytter, heraf 2 høje hytter (2m). Hytterne kan rumme mellem 2 og 4 personer, alt afhængig af
pladsbehov og antal overnatninger. Med til hytterne hører der også madrasser til 30 personer. Husk at
medbringe soveposer, lommelygte mm.
Hytterne ligger kun få meter fra naturskolen, hvor der er adgang til 3 toiletter med bad.
Selve naturskolen består af et stort, rummeligt lokale med et hyggeligt pejsehjørne. I lokalet kan der
”bænkes” omkring 60 personer.
Naturskolen og hytterne ligger midt mellem Gråsten Landbrugsskole og den hertil hørende gård. På gården er
der malkekvægstald, grisestald og en mindre stald med heste. Overnatning i frilandshytterne kan efter ønske
kombineres med nogle af naturskolens spændende, sjove og lærerige forløb.
Til landbrugsskolen hører også et godt køkken, der bespiser omkring 100 kostskoleelever. I det daglige
serveres god gedigen landkost, men køkkenet spænder vidt og tilbereder gerne maden efter særlige ønsker
og behov.

PRISER
Hverdage
Første døgn/overnatning uden forplejning
Efterfølgende døgn/overnatninger uden forplejning
Første døgn/overnatning med fuld forplejning
Efterfølgende døgn/overnatninger med fuld forplejning

75,- kr. pr. pers. inkl. moms
50,- kr. pr. pers. inkl. moms
200,- kr. pr. pers. inkl. moms
175,- kr. pr. pers. inkl. moms

Weekender og helligdage
Døgn/overnatning uden forplejning
Døgn/overnatning med fuld forplejning

100,- kr. pr. pers. inkl. moms
290,- kr. pr. pers. inkl. moms

Fuld forplejning indebærer morgenmad, selvsmurt madpakke, eftermiddagskaffe og aftensmad.
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Den Grønne Diamant

”Den Grønne Diamant" er en kæmpe stor shelter som er placeret i Nørreskoven på Als. Den ligger i
tilknytning til Nordals Naturskole og den bruges af naturskolen til undervisning og overnatning for
naturskolens besøgende og gæster.
Shelteren er udformet som en stor kæmpehøj ude midt i skoven og shelteren kan rumme op til 30 personer
under samme tag. Der er bålsted i midten, opsat 2 grillsteder med riste, borde og bænke samt et
muldlokum i området.
Shelteren kan og må kun benyttes mod forudgående aftale med Nordals Naturskole.
Herved sikrer vi, at man ikke kommer forgæves, at vi kan holde den pæn og ren.
Booker man shelteren sørger naturskolen for at der er brænde på pladsen således at man har brænde til at
kunne lave let bålmadlavning og hyggebål.
Ønsker man at benytte shelteren som privatperson, forening eller gruppe, kan den lejes af naturskolen for
400 kr./døgn.
Ønsker man mere brænde til eksempelvis mange bål eller større bålmadlavning kan det tilkøbes for 250 kr.
Naturskolen har to trækvogne og to vanddunke man gerne må låne.
OBS! Eftersom shelteren ligger inde i statsskoven uden tilgang fra offentlige veje, så skal man gå eller cykle
til shelteren, også selvom man medbringer meget bagage. Det er ikke tilladt at kører med motoriseret
køretøjer på skovvejene og overtrædes dette, bliver man politianmeldt.
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Syvstjernen
Syvstjernen er en såkaldt økobase placeret i Gråstenskovene med 7 shelters på 4 x 2,5 m, hvor ca. 40
personer kan overnatte. Hytterne ligger omkring en bålplads med bænke og et naturtoilet i nærheden.
Pladsen er åben for alle, både til overnatning og hygge omkring bålet, men især til skolers og
børneinstitutioners egentlige undervisningsforløb. Brug af Syvstjernen kræver at man reserverer plads ved
Naturstyrelsens webbooking: www.booking.naturstyrelsen.dk

Det er en fordel at reservere i god tid, da man ellers let især i sommerhalvåret risikerer at pladsen er
optaget af andre den dag man helst vil benytte den. Husk at motorkørsel ikke er tilladt i skoven.

Hvad er der ikke på Syvstjernen?
Syvstjernernen er en naturnær plads med gratis mulighed for overnatning m.m. Man skal dog
være opmærksom på at pladsen ikke kan opfylde alle ens behov!
Således er der ingen adgang til vand. Det må man medbringe hjemmefra. Der er heller ikke noget
affaldsstativ, så skrald skal medtages når man forlader pladsen. Brænde må medbringes eller man
kan samle døde grene på skovbunden. Materialer kan ikke låses ned mens man er ude i skoven. De
må opbevares i et af de 7 shelters eller medtages.

Andre overnatningsmuligheder
Rundt i Sønderborg Kommune findes en lang række af naturskønne overnatningsmuligheder. Nogle af
stederne er shelters hvor man har mulighed for at ligge under tag, mens andre kræver at man har sit telt
med. Kendetegnet for dem alle, er at de giver en unik oplevelse for at prøve udelivet.
Overnatningsmulighederne kan du finde på følgende hjemmesider:
Ud i naturen: www.udinaturen.dk
Sønderborg Kommune: www.sonderborgkommune.dk/borger/overnat-i-shelters

42

Selvhjulpne ture og læring i naturen
Et af Naturskolerne formål, er at give børn og voksne glæde ved at opholde sig i naturen. Naturskolerne
håber at så mange børn og voksne som muligt kommer ud og nyder den dejlige natur vi har i vores område.
For at opfylde et af de formål hjælper Naturskolerne gerne med råd og vejledingen til hvordan du kommer
ud i naturen med din klasse. Hvis du kontakter naturskolerne i god tid kan der også være mulighed for at
låne relevant feltudstyr. Derved skulle det gerne blive nemmere at komme ud i naturen med en skoleklasse
og eksempelvis lave udeskoleundervisning, rystesammenture, motion eller anden form for læring.
På Nordals Naturskole er der mulighed for at benytte forskellige faciliteter på egen hånd – dem kan du læse
mere om på næste side.
Tips!

Inden jeres besøg på egen hånd kan I få masser af idéer til jeres tur i links samlingen på side 37.
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Selvhjulpne faciliteter på Nordals Naturskole:
Skovmusen er en skurvogn som naturskolen har fyldt med forskelligt oplagt udstyr og grej, man kan bruge
til udeskoleundervisning, naturundersøgelse, oplevelser samt anden undervisning i naturen.
For at det altid skal være nyt og spændende, har Skovmusen i løbet af året fire forskellige placeringer rundt
i Nørreskoven på Als. Disse placeringer varierer efter årstiden.
Fra 15. august til 21. oktober, står den så det oplagte tema er "Stranden”.
Fra 24. oktober til 30. november, står den så det oplagte tema er "Nygård”.
Fra 1. december til 31. marts, står den så det oplagte tema er "Skoven".
Fra 1. april til 30. juni, står den så det oplagte tema er "Skovsøen".
I kan booke Skovmusen ved at kontakte Nordals Naturskole, og der vil I også få oplyst hvor "Skovmusen"
fysisk står placeret og hvilken kode I skal bruge til låsen.
Jagtstuen er vores samlingsrum/undervisningslokale på det gamle skovfogedsted Nygård. Det ligger helt
ned til vandet og her er plads til 50-60 personer. Der er brændeovn, toilet, udstoppet dyr, bøger samt
mulighed for at låne udstyr til en tur i skoven eller til stranden.
Tipien er vores kæmpe tipi som står på vores bålplads ved naturskolen. Her kan man krybe i ly for vejr og
vind, lave bål samt lave udeskoleundervisning. Der skal sidde en hel skoleklasse i tipien og vi finder gerne
grej frem i kan bruge i nærområdet til jeres tur.
Sitkatroldene bor dybt inde i Nørreskovens granskove, her gemmer de sig for menneskerne. De kan ikke
lide mennesker og forandre sig derfor til sitkatræer om dagen. Om natten snuser de rundt i skoven efter
bær og urter.
Naturskolen har fundet deres gemmested og kan hjælpe dig på opdagelsestur med kort og historie efter
troldene. Hvis I er heldige finder I frem til deres gemmested – sitkatroldehulen.
Motorikbanen er naturskolens ”legeplads”. Den ligger i tilknytning til Nordals Naturskole og er en
forhindringsbane bygget til de helt små. Derved ikke sagt, at store ikke kan benytte den og have det sjovt
og udfordrende. Du kan gå balance, kravle, hoppe, kaste, svinge og klatre og du skal med garanti
koncentrerer dig for ikke at falde ned.
Har du lyst til en tur på egen hånd og til at benytte nogle af ovenstående faciliteter, så kan du booke dem
på Nordals Naturskole. Tlf. 74459064 eller mail: ahe@nst.dk
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Forældrebrev
Kære forældre i

.

Vi skal på tur med Naturskolerne i Sønderborg Kommune, hvor vi skal arbejde med

Vi skal være på:
o
o
o
o

Egetofte Naturskole
Fiskbæk Naturskole
Nordals Naturskole
Adressen:______________________________________________________________

Vi tager af sted fra skolen kl. ,
dag den
Vi forventer at være tilbage på skolen ca. kl.

/
.

Da vi skal være udenfor en stor del af tiden, er det vigtigt at huske:




Tøj, der passer til vejret – Husk det som regel er koldere ved kysten og i skoven
Gummistøvler eller lignende – det er altid vådt i skoven.
God, stor madpakke der kan spises udenfor og noget at drikke

Naturskolernes adresser er:

Egetofte Naturskole
Egetoftevej 4
6400 Sønderborg
Telefon: 74 43 57 75
ijm@nst.dk
www.egetofte-naturskole.dk

Fiskbæk Naturskole
Fiskbækvej 15
6300 Gråsten
Telefon: 73 65 36 61
rn@gl.dk
www.fiskbæk.dk

Nordals Naturskole
Holmvej 33
6430 Nordborg
Telefon: 74 45 90 64
ahe@nst.dk
www.nordals-naturskole.dk

Med venlig hilsen

______________________________________________ & Naturskolerne i Sønderborg Kommune

OBS! Husk at tjekke jeres børn for flåter, når de kommer hjem. Flåterne kan godt lide lune/fugtige steder, så som
lyske og armhule. De fjernes bedst med en pincet – husk at få hele hovedet med. Læs mere på:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Artsleksikon/Dyr/Spindlere/Mider/Skovflaat

Tilmeldingsblanket til besøg på
Naturskolerne i Sønderborg Kommune
2015/2016
Skole:__________________________________________________________________________
Naturskole:______________________________________________________________________
Tildelt dato:______________________ (Husk at kontakte naturskolen via mail eller telefon min. 1 uge
før besøget. Her fastlægger vi det endelige program og laver
eventuelle ændringer i forhold til vejret)
Tidsrum:____________________

(Normalt starter turene kl. 09.00)

Klasse:______________________
Antal Børn:__________________

(Er der nogen særlige forhold?)

Antal Voksne:________________
Kontaktoplysninger på lærer/pædagog:
Navn:____________________________________________________
Telefon:__________________________________________________
E-mail:___________________________________________________

Turens indhold (Hvad ønsker I turen skal omhandle og hvilket udbytte ønskes på dagen) (Se evt. omdelte
forløbskatalog for inspiration)

Egetofte Naturskole, Egetoftevej 4, 6400 Sønderborg, tlf. 74435775, ijm@nst.dk
Fiskbæk Naturskole, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten, tlf. 73653661, rn@gl.dk
Nordals Naturskole, Holmvej 33, 6430 Nordborg, tlf. 74459064, ahe@nst.dk

Naturskolerne i Sønderborg Kommune er et samarbejde mellem:

