
SEMINAR  

”Udearealer, ingen vil ind fra” 

Tid: 11.-12. maj 2015 

Sted: Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup 

Kirkeby, 7100 Vejle, tlf. 75852111 

 

 

Hjemmearbejde (forberedelse)  

 Bevægelse: Eksempel fra egen praksis: Hvilke konkrete materialer/værktøjer/aktiviteter 

har vi hos os? (Billede) 

 Udeskole: Eksempel fra egen praksis: Hvilke konkrete materialer/værktøjer/aktiviteter har 

vi hos os? (Billede) 

 Orientering i links (se sidst i programmet)  

Seminarets baggrund og form 

Seminaret er blevet til på baggrund af arbejdet i en udviklingsgruppe bestående af ledere, 

pædagoger, lærere og konsulenter fra Vejle og Skanderborg Kommune. Seminaret samler og 

kvalificerer idéer fra gruppens arbejde. Seminaret veksler mellem input, drøftelser og 

øvelser/opgaver i relation til de to dages tema: ”Udearealer, ingen vil ind fra”. Det er op til hver 

enkelt og alle i fællesskab at bidrage og få mest muligt ud af seminaret (idéer, inspiration, 

konkrete ting at tage med hjem osv.).  

 

DAG 1 

 

12 - 13    Frokost og velkomst. Gennemgang af programmet 

13 - 14.30  5 minutter café oplæg  

     - Eksempler fra egen praksis (helt lavpraktisk / evt. udenfor)  

    - Drøftelse: Hvad er det mest tankevækkende og konkrete, som jeg tager med mig? 

     

14.30 - 15 Pause (herunder installering på værelser) 

 

15 - 16  ”Kassetænkning” -  v/Lars Kjær  (assisteret af Martin Monberg) 

    En kasse er en mobil enhed, der indeholder et udvalg af remedier, som kan     

     understøtte  nogle faglige aktiviteter i uderummet. Eksempler kunne være    

   “Madkassen”, “Pulskassen” og “Turkassen”. Det skal være sådan, at enhver lærer og              

    pædagog med simple værktøjer og beskrivelser kan lave et forløb i tilknytning til sit           

    eget fagområde. Vi kommer med didaktiske refleksioner over og prototyper på     

      “kasser”, der indeholder remedier til at sætte fag og bevægelse i spil. Det er       

http://www.hornstrupkursuscenter.dk/kontaktinfo-find-vej/


      ”kassetænkning”. (Se link: Projekt  ”Udearealer, ingen vil ind fra”) 

    - Drøftelse: Hvad er det mest tankevækkende og konkrete, som jeg tager med mig? 

 

16 - 17.30  ”Tre skarpe” fra Linda Kruse og Martin Gertz 

     - ”Jagten på energien”: Hvordan bevares energien i en aktivitet. Fokus på flow.  

  - ”Bevægelsesrum - jamen hvor og hvad?” Bevægelsesrum er over alt! Vi skal bare            

   kunne se det. Derfor tænker vi, at vi vil bruge parkeringspladsen (gerne fyldt med                

    biler) og måske gangene på Hornstrup Centeret. Alt sammen til aktiviteter. Her vil vi   

    byde ind med aktiviteter, som kort er bygget op fra legen til fagligt fokus, tage        

    matematik fra bordet til en leg... hvad sker der...? 

    - ”Idématrix”: Et skema, der kan være en metode til at arbejde videre med læring i     

   bevægelse eller uderum, ingen vil ind fra.  

    - Drøftelse: Hvad er det mest tankevækkende og konkrete, som jeg tager med mig? 

17.30 -19  Aftenpause – herunder middag (kl. 18) 

19 -21  Aftenworkshop – ”Byg 2 favoritkasser” 

  - Lærere og pædagoger bygger favoritkasser (form, indhold og pædagogik) 

    - Ledere drøfter strategi for skolepraksis omkring ”udearealer, ingen vil ind fra”,         

        herunder lokale satsninger og mulig ansøgning om fondsmidler.        

DAG 2 

 

7.30 - 8.15  Morgenmad 

 

8.15 - 9.30  Præsentation af favoritkasser samt fælles refleksion 

 

9.30 - 10.30  Videndeling og opsamling v/ Lars Kjær og Niels Ole Ankerstjerne 

    - herunder hvordan erfaringer deles mellem deltagerne 

10.30- 10.45 Pause 

 

10.45- 11.45  Næste skridt 

 - Skolers næste skridt, herunder skolelederes overvejelser over strategi 

    - Deling af erfaringer 

 - Konkret ift. sparring med kommunens bevægelseskonsulent  

 

Holdet bag oplæg og koordinering 

Linda Kruse  

Bevægelseskonsulent, Vejle Kommune.  

Fagligt fokus: Bevægelse i byen og naturens rum samt kroppen ind i undervisningen. Min 

http://vifin.dk/download/Pilotprojekt%20Udearealer%20ingen%20vil%20ind%20fra.pdf


fornemmeste opgave er at tænke de to områder sammen. Privat fokus: Gadgets, cykling samt 

surfer med på genbrugsbølgen. 

 

Martin Gertz 

Bevægelseskonsulent, Skanderborg Kommune 

Fagligt fokus: Ambassadør for de svageste, voksne som dynamo og legen som kraft ...også for de 

voksne.  Mødet mellem mennesker og gerne nye steder.  

 

Lars Kjær Larsen 

Lektor, University College Lillebælt, Pædagoguddannelse.  

Flere års erfaring med undervisning, udvikling og forskning indenfor området bevægelse, leg og 

læring i uderummet. Han har sammen med Martin Monberg udviklet koncept og pædagogik for 

”kassetænkningen” 

Martin Monberg 

Konceptansvarlig, Hornstrup Kursuscenter.  

Martin arbejder med konceptudvikling og organisationsudvikling i servicebranchen. Han har 

sammen med Lars Kjær Larsen udviklet koncept og pædagogik for ”kassetænkningen”.  

 

Niels Ole Ankerstjerne (NOA) 

Udviklingskonsulent, VIFIN. Vejle Kommune. Hamrende dygtig videndeler – både virtuelt og face-

2-face 

 

Mads Bo-Kristensen  

Seminarets tovholder (madbo@vejle.dk // 41 11 16 19). Mads er chefkonsulent i Uddannelse & 

Læring, Vejle Kommune. Han har fokus på udvikling og processer, der fører til spændende 

konkrete produkter (se evt. hans hjemmeside) 

 

Links  

 

 Projekt ”Udearealer, ingen vil ind fra”  

 Karen Barfod: Hvad skal den voksne kunne ? - Udeskole set i et lærerperspektiv. 

 Karen Barfod: Udeskolens didaktik - Udeskolen rummer store muligheder for læring. 

Karen Barfod samler her grundtanker om udeskolens didaktik 

 

Deltagerliste 

 

Hent deltagerliste (27.4.15) 

 

 

mailto:madbo@vejle.dk
http://www.madsbokristensen.dk/
http://vifin.dk/download/Pilotprojekt%20Udearealer%20ingen%20vil%20ind%20fra.pdf
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/hvad-skal-den-voksne-kunne
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/udeskolens-didaktik
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/udeskolens-didaktik
http://vifin.dk/download/Deltagerliste%20seminar%20maj%202015%20Hornstrup%20Kursuscenter.pdf

