Invitasjon og kursprogram - Læring i vinterland
Ishavskysten friluftsråd inviterer til kurs i vinteraktiviteter for skoler som er med i
skolenettverket Læring i friluft. Kurset ledes av Helga J. Rudaa som har mange års erfaring
med uteskole, og det å koble uteaktiviteter til skolens læringsmål.
Lokalitet:
Dato:
Tidsrom:
Kursledere:
Målgruppe:
Påmeldingsfrist:

Skittenelv skole, Tromsø (17 km nord for Kroken)
27. januar 2021
Kl 10.00 – 15.30
Helga J. Rudaa og Toril Skoglund
Lærere for 1.-4. trinn
20. januar 2021

Kurset tilpasses de rådende koronaforhold. Det kan bli antallsbegrensninger.
Program
10.00 - 10.15
10.15 - 11.00
11.00 - 11.10
11.10 - 12.30
12.30 - 15.00
15.00 - 15.30

Velkommen til Skittenelv skole
Formålet med kurset, hvorfor og hvordan drive uteskoleaktiviteter?
Vi går ut
Uteaktiviteter og lunsj på bål
Uteaktiviteter fortsetter
Oppsummering, veien videre, hva gjør jeg når jeg kommer tilbake til skolen?
Plan for å dele med de andre lærerne på skolen.

Viktige momenter på kurset:
• Planlegging av undervisningen;
- Forarbeid – uteaktiviteten – etterarbeid
- Bevisstgjøre elevene om hva som skal læres ute
• Dybdeforståelse – se sammenhenger
• Tverrfaglighet – kombinere fagene i aktivitetene
Noen av aktivitetene vi skal gjøre på kurset:
• Hvordan bruke snø i aktiviteter?
• Trakkehus
• Spor og sportegn
• Planter om vinteren
• Vinterbålet
• Vintermat på bålet
• Månen i ny og ne - huskeregler

•
•
•
•
•
•
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•

Male på skaren? Skrive i snø
Det usynlige rommet - hva skjuler seg i det subnivale luftrom? Snøprofil, temperatur
Småfugler om vinteren, mating, etterarbeid
Forskjellige matesystemer for fuglene
Snøforming? – eventyr og snøforming
Snømållav
Labyring, gå etter tau i blinde; tema på stasjoner (to og to, en og en)
Hvor stor er omkretsen, hvor tung er denne, osv

Ta med: Vi blir ute det meste av dagen, så ta med gode sko og klær for en utedag om
vinteren, sitteunderlag, egen kopp, tallerken og bestikk, tollkniv, drikkeflaske, notatsaker.
Hvor er Skittenelv skole?

