Naturvejlederne - Sønderborg tilbyder alle kommunens folkeskoleklasser og børnehaver et årligt læringsforløb, enten
på en af vores mange naturbaser rundt omkring i kommunen eller i jeres lokale naturområde.
Alle vores læringsforløb bookes ved at den enkelte lærer eller pædagog skal ringe til os på én af vores to halvårlige
fastlagte booking dage på telefon nr.: 88 72 44 22 i tidsrummet fra 9.00-15.00. Her vil vi i samarbejde booke et
læringsforløb i kalenderen efter jeres ønsker.
Inden du ringer er det vigtig at være klar med:
Ønske til dato (hav gerne et par alternativer klar)
Antal børn og voksne
Hvilket emne I gerne vil arbejde med
Kontaktoplysninger.
Når du er med din klasse eller gruppe på et læringsforløb i naturen kan du forvente at vi som naturvejledere har grej
og fagligheden i orden og at vi brænder for at bringe læring og sanser i spil på en aktiv og anderledes måde. I opnår
den bedste læring, hvis du er engageret og indgår i dagens forløb og at I afsætter ca. 3-4 timer til læringsforløbet.
I den bedste af alle verdner indgår vores læringsforløb i det I arbejder med netop nu i skolen eller institutionen –
mangler du inspiration er vi fulde af gode ideer.
Følg med på vores Facebook side, hvor vi berette fra vores dagligdag, vores arrangementer samt løst og fast i naturen.

Her er en oversigt over, hvilke klassetrin de enkelte læringsforløb passer til. Der findes et særskilt katalog til
indskolingen, mellemtrinet og udskolingen. Arbejder I med et bestemt tema i klassen eller har I et specifikt
ønske til et læringsforløb er I naturligvis altid velkomne til at kontakte os.
Bagerst i kataloget finder du en liste over noget af vores udlånsgrej samt mulighederne for at benytte vores
baser på egen hånd.

Bål og brand
Danske pattedyr
Fart over Feltet
Form og farver
Juleeventyr i skoven
Ko til Karton
Krible Krable
Vandhullets hemmeligheder
Vild Mad
Årstidernes skiften

Anatomi og dissektion
Det summer af liv
Find vej eller far vild
Fuglekendskab
Junior geologerne
Grøn Matematik
Grøn Sløjd
Havets hemmeligheder
Jagt og vildt
Klassesammenhold i Naturen
Korn, mel og mølleri
Nat Natur
Natur og Teknologi i bækken
Pileværkstedet
Svampekendskab
Træer og træfældning
Vild Mad
Særlige forløb
Haver til Maver

Biodiversitet
Dissektion og evolution
Kajaktur
Kanosejlads
Mikroplast
Naturpleje, økologi og kredsløb
Snorkelsafari
Slip matematikken fri
Vandmiljø
Vild Mad
Særlige forløb
Hav Haver
Den sorte smedje

Årstid:
Sted:

Jan.
Feb. Marts
Egetofte Naturskole
Skivedepotet

April
Maj
Juni
Fiskbæk Naturskole
Blå Flag Station

Juli
Aug.
Sep.
Nordals Naturskole
Mjels Pumpehus

Okt.
Nov.
Dec.
Kær Vestermark
Jeres lokalområde

Biodiversitet – de fleste kender ordet, men det kan være svært at forstå. Sammen skal vi blive klogerer på
begrebet, mens vi undersøger en lille del af livet på Kær Vestermark. De fundne arter vil indgå i
kortlægningen af de forskellige arter på Kær Vestermark og på denne måde bidrage med kendskab til
områdets biodiversitet.

Årstid:
Sted:

Jan.
Feb. Marts
Egetofte Naturskole
Skivedepotet

April
Maj
Juni
Fiskbæk Naturskole
Blå Flag Station

Juli
Aug.
Sep.
Nordals Naturskole
Mjels Pumpehus

Okt.
Nov.
Dec.
Kær Vestermark
Jeres lokalområde

Ved hjælpe af dissektion og andre øvelser ser vi på hvordan at forskellige arter har udviklet sig til det de er i
dag. Hvilke forskelle og ligheder er der i mellem de forskellige dyregrupper og hvordan er de tilpasset det liv
de lever.

Årstid:
Sted:

Jan.
Feb. Marts
Egetofte Naturskole
Skivedepotet

April
Maj
Juni
Fiskbæk Naturskole
Blå Flag Station

Juli
Aug.
Sep.
Nordals Naturskole
Mjels Pumpehus

Okt.
Nov.
Dec.
Kær Vestermark
Jeres lokalområde

Så vender vi kajakken! Vi når nok ikke helt niveauet til at lave grønlændervendinger, men I får en god
forståelse for at sejle i kajak. Vi øver forskellige teknikker og lærer kajakfærdigheder inden vi sejler en tur op
og ned af kysten.
Vi kan sejle med en halv klasse af gangen og derfor skal der laves en aktivitet på land med den anden halvdel
inden vi bytter.
Bemærk at der skal medfølge to voksne på denne dag, hvoraf mindst én skal have bassinprøve og gennemført
Naturvejledernes kanokursus. Lokaliteten den pågældende dag afhænger af vejr og vind.
Alle elever skal kunne svømme 200 m og have en forældreunderskrift for deltagelse.
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Sted:

Jan.
Feb. Marts
Egetofte Naturskole
Skivedepotet

April
Maj
Juni
Fiskbæk Naturskole
Blå Flag Station

Juli
Aug.
Sep.
Nordals Naturskole
Mjels Pumpehus

Okt.
Nov.
Dec.
Kær Vestermark
Jeres lokalområde

Så er det ud i bølgen blå. På denne dag starter vi med at lære forskellige teknikker og færdigheder i
forbindelse med kanosejlads. Når man sejler i kanoer er der brug for en god portion samarbejde og man får
en fælles naturoplevelse på vandet. Efter nærmere aftale vil det også være muligt for at lære selvredning og
makkerredning i kanoerne.
Bemærk at der skal medfølge to voksne på denne dag, hvoraf mindst én skal have bassinprøve og gennemført
Naturvejledernes kanokursus. Lokaliteten den pågældende dag afhænger af vejr og vind.
Alle elever skal kunne svømme 200 m og have en forældreunderskrift for deltagelse.
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Sted:

Jan.
Feb. Marts
Egetofte Naturskole
Skivedepotet

April
Maj
Juni
Fiskbæk Naturskole
Blå Flag Station

Juli
Aug.
Sep.
Nordals Naturskole
Mjels Pumpehus

Okt.
Nov.
Dec.
Kær Vestermark
Jeres lokalområde

Plastic – fantastic…. Eller hvad? Vi ser nærmere på, hvordan plastik ender i havet og bliver nedbrudt til
mikroplast. Vi undersøger både vand, sand og fisk for rester af mikroplast og snakker om plastikkens
betydning for vores havmiljø og dens vej i fødekæden.

Årstid:
Sted:

Jan.
Feb. Marts
Egetofte Naturskole
Skivedepotet

April
Maj
Juni
Fiskbæk Naturskole
Blå Flag Station
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Aug.
Sep.
Nordals Naturskole
Mjels Pumpehus

Okt.
Nov.
Dec.
Kær Vestermark
Jeres lokalområde

Dette læringsforløb vil være en kombination af teori omkring økologi og kredsløb samt praktisk naturpleje.
Vi arbejder med de forskellige kredsløb i naturen gennem forskellige øvelser. Herefter ser vi på naturpleje i
praksis og alle er i waders og får jord under neglene.

Årstid:
Sted:

Jan.
Feb. Marts
Egetofte Naturskole
Skivedepotet

April
Maj
Juni
Fiskbæk Naturskole
Blå Flag Station

Juli
Aug.
Sep.
Nordals Naturskole
Mjels Pumpehus

Okt.
Nov.
Dec.
Kær Vestermark
Jeres lokalområde

Vi dykker under havets overflade og finder den indre havbiolog frem. Iført våddragt og snorkelmaske lærer
vi den grundlæggende snorkelteknik og sikkerhed under vand. Med hovedet i havet og kroppen i bevægelse
ser vi nærmere på havets dyr og planter i deres eget element og undersøger det vi indsamler.
Bemærk at der skal medfølge mindst én lærer, der skal have bassinprøve. Lokaliteten den pågældende dag
afhænger af vejr og vind.
Alle elever skal kunne svømme og have en forældreunderskrift for deltagelse.
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Sted:

Jan.
Feb. Marts
Egetofte Naturskole
Skivedepotet

April
Maj
Juni
Fiskbæk Naturskole
Blå Flag Station

Juli
Aug.
Sep.
Nordals Naturskole
Mjels Pumpehus

Okt.
Nov.
Dec.
Kær Vestermark
Jeres lokalområde

Trænger I til frisk luft under vingerne i matematiktimerne, så byder dette læringsforløb på en række gode
matematiske øvelser og opgaver i det fri. Vi inddrager naturens elementer og udfordrer det I har lært i
klasseværelset. For at få det optimale udbytte ud af denne dag, er det nødvendigt at læreren i samarbejde
med naturvejlederen bidrager med ideer til opgaver, der er inden for klassens niveau.
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Sted:

Jan.
Feb. Marts
Egetofte Naturskole
Skivedepotet
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Juni
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Aug.
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Nordals Naturskole
Mjels Pumpehus

Okt.
Nov.
Dec.
Kær Vestermark
Jeres lokalområde

På denne dag nørder vi i det ferske vand og undersøger, hvordan vandkvaliteten er. Vi starter med at snakke
vandkredsløb og forskellige parametre for vandkvalitet. Herefter foretager vi grundige
vandhulsundersøgelser med både biologiske og kemiske sammenligninger. Vi kan evt. sammenligne to
forskellige vandhuller eller livet i sø og bæk.

Årstid:
Sted:

Jan.
Feb. Marts
Egetofte Naturskole
Skivedepotet

April
Maj
Juni
Fiskbæk Naturskole
Blå Flag Station

Juli
Aug.
Sep.
Nordals Naturskole
Mjels Pumpehus

Okt.
Nov.
Dec.
Kær Vestermark
Jeres lokalområde

På dette forløb udbreder vi naturens gastronomi til nye højder. Vi starter med en generel introduktion til
vilde urter og deres spiselighed/giftighed. Herefter går vi en tur i området og undersøger, hvilke spiselige
urter vi kan sanke. Vi tilbereder sammen et lækkert måltid i det fri med de gode ting fra naturens
spisekammer.

Årstid:
Sted:

Jan.
Feb. Marts
Egetofte Naturskole
Skivedepotet

April
Maj
Juni
Fiskbæk Naturskole
Blå Flag Station

Juli
Aug.
Sep.
Nordals Naturskole
Mjels Pumpehus

Okt.
Nov.
Dec.
Kær Vestermark
Jeres lokalområde

Har din klasse lyst til at have en blå kolonihave? Så meld jer til Hav Haver. Dette læringsforløb strækker sig
over tre besøg, hvor vi starter i foråret i 7. klasse og mødes igen i efteråret og afslutter i foråret i 8. klasse.
Forløbets formål er at dyrke jeres egne bæredygtige blåmuslinger i vores Hav Haver ved Skivedepotet på
Kær Vestermark. Undervejs lærer vi om blåmuslingens betydning for havmiljøet og vi behandler emner som
levevis, filtration og laver dissektionsøvelser. Vi slutter selvfølgelig forløbet af med et festmåltid med egen
blåmuslinger. Dette forløb er uden for de almindelige naturskoleklip og der er begrænsede pladser, så
tildelingen sker ved lodtrækning.

Årstid:
Sted:

Jan.
Feb. Marts
Egetofte Naturskole
Skivedepotet

April
Maj
Juni
Fiskbæk Naturskole
Blå Flag Station

Juli
Aug.
Sep.
Nordals Naturskole
Mjels Pumpehus

Okt.
Nov.
Dec.
Kær Vestermark
Jeres lokalområde

Med hammer og armbolt former I det glødende metal til flotte brugsgenstande som f.eks. kniv, dragtnål,
eller stegegaffel.
Da der er begrænsede pladser i smedjen egner forløbet sig bedst til små hold eller valghold.
Dette er et nyt forløb, vi kører som prøve, og derfor skal du som lærer forvente at spille en større rolle
både i planlægningen af forløbet samt under forløbet.

Vi vil gerne hjælpe jer med at opleve naturen på egen hånd. Derfor stiller vi vores facilliter på og omkring
Egetofte og Nordals Naturskole til rådighed. Det eneste vi kræver til gengæld er at I har været på et
nøglekursus, at I booker jer ind og selvfølgelig rydder op efter jer.
Vi holder nøglekursus i starten af hvert skoleår.
Hvis I gerne vil på tur i jeres lokal område er I meget velkomne til at låne noget af det udstyr vi har i vores
grejbank. Grejbanken er bestående af udstyr primært til undervisning i naturen samt forskellige klassesæt af
undervisningsmaterialer omkring natur eller landbrug.

Krible Krable vandhulskasse
Krible Krable insektkasse
Bålgryder
Trangiasæt

Rejehov
Fangstsnet
Waders
Lavu-telte

Snitteknive
GPS kasse
Kikkerter
Div. undersøgelsesudstyr

