Forslag og Ideer fra fokusskolerne
Her er en samlet liste over nogle af de forslag og ideer til at fremme friluftsliv, som I sammen
udviklede på workshoppen d. 20. november 2017.

Overskrift: ”Friluftsliv på 1 time”
Deltagere: Ishøj Naturcenter, Hummeltofteskolen, Sofiendalskolen, Ålholm skole,
Ejerslykkeskolen, Tønder overbygningsskole
Ideer:









Lav et samlet idekatalog for de gode friluftsaktiviteter, som alle lærere nemt kan tage og
bruge.
Give eleverne ansvar for på skift at planlægge en time.
Samle et korps af ældre elever som kan bruges som gæsteundervisere.
Undersøg om I kan få adgang til grønne arealer tæt på skolen fx naboens have.
Tænk i samarbejde med andre fag
Uddan jeres kolleger til kortvarige friluftsaktiviteter
Brug Friluftsrådets læringskort (se kortene på Friluftsrådets hjemmeside her).
Lav dogmeatletik i naturen (se Naturstyrelsens hjemmeside her)

Overskrift: ”Adventure som valgfag og fagdage”
Deltagere: Nymarkskolen, Ejerslykkeskolen, Brøndby Vester skole.
Ideer:








Definer adventure-begrebet.
Uddan ’miniadventureledere’.
Udvikl en årstaksonomi for faget på skolen.
Opret et fagudvalg for Adventure og udeliv.
Tag kontakt til idrætskoordinatoren i kommunen.
Undersøg samarbejde med lokale foreninger.
Lav partnerskabsaftaler med andre uddannelsesinstitutioner.

Overskrift: ”Friluftsliv er en integreret del af prøven i Idræt”
Deltagere: Tønder overbygningsskole, Sofiendalskolen, Sabro Korsvejens skole, Skørping skole
Ideer:








Samarbejd med lokale klubber.
Videoer kan indgå som en del af prøven.
Udvikl forløb der er målrettet at kunne bruges i prøven
Sørg for at idrætslærerne er klædt på til at undervise i friluftsliv.
Noget af prøven kan gennemføres i andre af skolens lokaler og områder. Fx sløjdlokalet og andre.
Lån udstyr af lokalsamfundet foreninger, andre skoler osv.
Tænk alternativt når prøven skal gennemføres.

Overskrift: ”Valgfag på mellemtrinnet”
Deltagere: Sofiendalskolen, Randers kristne friskole, Karrebæksminde privatskole
Ideer:







Tænk i progression i eleverne skoleforløb.
Lav introduktion til friluftsliv i indskolingen.
Understøt en wauw-effekt i faget bl.a. gennem et introforløb.
Inddrag andre fag fx Historie til at se på, hvordan vi historisk har brugt naturen.
Overvej om der kan søges fonde.
Bed eleverne om at lave en begrundet ansøgning for at komme på valgfaget.

Overskrift: ”Fagdage/fagblok i friluftsliv”
Deltagere: Tønder overbygningsskole, Sabro Korsvejens skole, Skørping skole, Ålholm skole.
Ideer:





Indskriv fagdage i skolens årsplan.
Lav faste aftaler fra starten af skoleåret.
Inddrag eksterne undervisere så som: spejdere, naturvejledere, friluftsvejledere osv.
Brug UUV timer til at ’samle’ tid til fagdage.

Overskrift: ”Friluftsliv fra 4. klasse”
Deltagere: Hummeltofteskolen, Kragelund efterskole, Jyllinge skole, Brøndby vester skole,
Karrebæksminde privatskole, Skørping skole
Ideer:











Etabler et fagteam .
Lav en læseplan for friluftsliv på langs og på tværs.
Inddrag ledelsen og få det lagt ind i skemaet.
Inddrag Idræt, UUV og N/T
Udnyt lærerkompetencer og interesser på tværs af årgange.
Tænk i tværfagligt samarbejde
Inddrag skovatletik
Sørg for at vidensdele forløb.
Skemalægning skal ud i god tid.
Sørg for at have argumenterne på plads.

