
 

 

 
 



LÆRINGSFORLØB 

FOR MELLEMTRINET 

 
 

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 kan I kontakte Naturvejlederne 

med ønske til dato (hav gerne et par alternativer klar), antal elever/børn i klassen/gruppen, emne I gerne vil arbejde 

med samt, hvor turen skal holdes. Samtidig beder vi om lærerens/pædagogens 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. Dine 

elever/din gruppe får naturligvis den bedste læring, hvis du som lærer/pædagog også 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. 
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Her kan du se 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 forskellige klassesæt af 

undervisningsmaterialer du kan låne. 

 

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

Anatomi og dissektion 

Bålmad 

Det summer af liv 
Find vej eller far vild 

Fuglekendskab 
Geologi 

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 
 

Haver til Maver 

Biodiversitet 
Dyrevelfærd og etik 

Evolution og systematik 
Grisen fra inderst til yderst 

Kanosejlads 

Mikroplast 
Naturpleje, økologi og kredsløb 

Snorkelsafari 
Slip matematikken fri 

Vandmiljø 
Vild Mad 

 
Hav Haver 

Naturterapi 
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I dette læringsforløb ser vi nærmere på anatomien hos forskellige dyregrupper og lærer om kroppens  

opbygning og funktion. Under dissektionsøvelserne finder vi ligheder og forskelle mellem f.eks. pattedyr, 

fugle og fisk. Der er også være mulighed for at dissekere/undersøge laverestående dyregrupper som 

regnorme, blåmuslinger og insekter. 

 

 

 
Årstid: Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug.  Sep. Okt. Nov. Dec. 

Sted: 
Egetofte Naturskole Fiskbæk Naturskole Nordals Naturskole Kær Vestermark 
Skivedepotet Blå Flag Station Mjels Pumpehus Jeres lokalområde 

 

Her rykker vi madkundskabs undervisningen udenfor – og nej, vi skal ikke bage snobrød. I dette læringsforløb 

arbejder vi med forskellige måder at tilberede mad udendørs. Naturvejlederen og læreren planlægger 

sammen menuen og finder ud af, hvilke teknikker eleverne skal lære.  

 
Årstid: Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug.  Sep. Okt. Nov. Dec. 

Sted: 
Egetofte Naturskole Fiskbæk Naturskole Nordals Naturskole Kær Vestermark 
Skivedepotet Blå Flag Station Mjels Pumpehus Jeres lokalområde 
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Årstid: Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug.  Sep. Okt. Nov. Dec. 

Sted: 
Egetofte Naturskole Fiskbæk Naturskole Nordals Naturskole Kær Vestermark 

Skivedepotet Blå Flag Station Mjels Pumpehus Jeres lokalområde 

 

Denne dag står den i biernes tegn. Vi lærer om både honningbier og vilde bier og deres betydning i naturen. 

Vi tager bi-dragter på og går med bi-manden ned og ser til naturskolens honningbier. I slutningen af maj og 

juni tager vi tavler med tilbage for at slynge og smage på den friske honning. I starten af maj er det ikke 

muligt at slynge, så der laver vi andre aktiviteter.  

 

 

 

 
Årstid: Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug.  Sep. Okt. Nov. Dec. 

Sted: 
Egetofte Naturskole Fiskbæk Naturskole Nordals Naturskole Kær Vestermark 
Skivedepotet Blå Flag Station Mjels Pumpehus Jeres lokalområde 

 
Det går over stok og sten, når vi skal ud i naturen og finde vej.  Vi kommer rundt ved hjælp af kort og kompas 

evt. GPS og vi lærer naturligvis først, hvordan man bruger disse hjælpemidler. Undervejs vil der være 

udfordringer der skal løses og det kræver både samarbejde og teknik for at missionen lykkes.   
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Årstid: Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug.  Sep. Okt. Nov. Dec. 

Sted: 
Egetofte Naturskole Fiskbæk Naturskole Nordals Naturskole Kær Vestermark 

Skivedepotet Blå Flag Station Mjels Pumpehus Jeres lokalområde 

 
I dette læringsforløb ser vi nærmere på Danmarks fugle og undersøger deres tilpasninger, former og farver. 

Der er mulighed for både kikkert-kursus, dissektionsøvelser og forskellige kreative aktiviteter.  

 

 

 

 

Årstid: Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug.  Sep. Okt. Nov. Dec. 

Sted: 
Egetofte Naturskole Fiskbæk Naturskole Nordals Naturskole Kær Vestermark 
Skivedepotet Blå Flag Station Mjels Pumpehus Jeres lokalområde 

 
I dette læringsforløb kigger vi dybt ned i undergrunden og undersøger, hvordan landskabet er dannet. Vi 

lærer om ledeblokke, jordtyper og at inddele sten i grupper. I løbet af dagen er der også forskellige øvelser 

og kreative aktiviteter inden for emnet. 
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Årstid: Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug.  Sep. Okt. Nov. Dec. 

Sted: 
Egetofte Naturskole Fiskbæk Naturskole Nordals Naturskole Kær Vestermark 

Skivedepotet Blå Flag Station Mjels Pumpehus Jeres lokalområde 

 

Skoven er fuld af matematik. Kom med ud og mål højder, beregn arealer og rumfang 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. 

 

 
Årstid: Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug.  Sep. Okt. Nov. Dec. 

Sted: 
Egetofte Naturskole Fiskbæk Naturskole Nordals Naturskole Kær Vestermark 
Skivedepotet Blå Flag Station Mjels Pumpehus Jeres lokalområde 

 
I dette læringsforløb lærer vi at forarbejde det friske træ. Vi snakker om træets forskellige egenskaber og 

gennemgår forskellige snitteteknikker. Efter vi har hentet frisk træ i naturen bruger vi de teknikker vi har 

lært til at fremstille fine små ting af træ som eleverne kan få med hjem. 
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Årstid: Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug.  Sep. Okt. Nov. Dec. 

Sted: 
Egetofte Naturskole Fiskbæk Naturskole Nordals Naturskole Kær Vestermark 

Skivedepotet Blå Flag Station Mjels Pumpehus Jeres lokalområde 

 
Træk et par vaders på og ta’ med ud og fisk’. Bevæbnet med net og rejehov undersøger vi livet i det lave 

vand og ser hvad der gemmer sig i tangen og på sandbunden. Vi undersøger dyr og tangs tilpasninger til livet 

i det salte vand og slutter dagen af med at smage på noget af det vi har fanget. 
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Årstid: Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug.  Sep. Okt. Nov. Dec. 

Sted: 
Egetofte Naturskole Fiskbæk Naturskole Nordals Naturskole Kær Vestermark 

Skivedepotet Blå Flag Station Mjels Pumpehus Jeres lokalområde 

 

Her lærer vi først om jagtens historie og betydning for mennesket, jagtmetoder og jagtbare arter. Der kan 

være demonstration af skud, bueskydning og forskellige jagt-lege. Der er også mulighed for at være med til 

at klargøre og tilberede vildt til smagsprøver. 

 

 

 

 
Årstid: Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug.  Sep. Okt. Nov. Dec. 

Sted: 
Egetofte Naturskole Fiskbæk Naturskole Nordals Naturskole Kær Vestermark 

Skivedepotet Blå Flag Station Mjels Pumpehus Jeres lokalområde 

 
Er der knas på linjen i klassen eller trænger eleverne til at skabe et nyt fællesskab, så har I på denne dag 

mulighed for at ryste klassen sammen ude i naturen. Vi laver forskellige øvelser med fokus på samarbejde 

og gruppedynamik, hvor vi er væk fra det normale klasserum. I dette forløb er der også mulighed for at vi 

sætter tid af så læreren kan arbejde med klassen om et specifikt fokus eller en problemstilling. 
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Årstid: Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug.  Sep. Okt. Nov. Dec. 

Sted: 
Egetofte Naturskole Fiskbæk Naturskole Nordals Naturskole Kær Vestermark 
Skivedepotet Blå Flag Station Mjels Pumpehus Jeres lokalområde 

 
I dette læringsforløb har vi fokus på, hvad og hvordan vi dyrker på markerne. Der er mulighed for at se på 

landbrugsskolens maskiner og gå på markvandring. Med udgangspunkt i de fire mest almindelige kornarter 

forarbejder vi kornet med møller og valser. Vi fremstiller forskellige produkter som vi laver mad af eller som 

eleverne kan få med hjem.  

 

 

 

 

Årstid: Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug.  Sep. Okt. Nov. Dec. 

Sted: 
Egetofte Naturskole Fiskbæk Naturskole Nordals Naturskole Kær Vestermark 

Skivedepotet Blå Flag Station Mjels Pumpehus Jeres lokalområde 

 

Det er dybt godnat, men der er stadig nogen der er vågne når mørket falder på. Vi mødes sidst på aftenen 

og går sammen ud og ser på, hvad der rører sig i skumringen. Vi lytter efter ugler og flagermus og tiltrækker 

nattens insekter. Der også mulighed for at blive udfordret lidt og mærke, hvordan det er at være i mørket. 

Dette forløb er oplagt at kombinere med en overnatning i grisehytterne eller den grønne diamant.  
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Årstid: Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug.  Sep. Okt. Nov. Dec. 

Sted: 
Egetofte Naturskole Fiskbæk Naturskole Nordals Naturskole Kær Vestermark 
Skivedepotet Blå Flag Station Mjels Pumpehus Jeres lokalområde 

 

Kom med ud og undersøg livsvilkårene i bækken med net og målebånd. De dyr vi fanger tager vi med op i 

fotobakker og undersøger dem med lup. Vi ser på dyrenes tilpasning til det strømmende vand og kigger på 

hvilke planter der vokser i og langs bækken. Vi opmåler dybdeprofilen af bækken og undersøger 

strømhastighed.  

 

 

 

Årstid: Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug.  Sep. Okt. Nov. Dec. 

Sted: 
Egetofte Naturskole Fiskbæk Naturskole Nordals Naturskole Kær Vestermark 

Skivedepotet Blå Flag Station Mjels Pumpehus Jeres lokalområde 

 

Vi arbejder på dette læringsforløb med det fantastiske naturmateriale pil. Vi lærer forskellige teknikker og 

høre lidt om pilearbejdets historie og de forskellige pile sorters egenskaber. Det meste af dagen går dog 

selvfølgelig med at eleverne selv arbejder med pilen og lærer at flette forskellige produkter, som de kan tage 

med hjem. 



LÆRINGSFORLØB 

FOR MELLEMTRINET 
 

 
 

 

 

 

Årstid: Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug.  Sep. Okt. Nov. Dec. 

Sted: 
Egetofte Naturskole Fiskbæk Naturskole Nordals Naturskole Kær Vestermark 
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Når efteråret kommer dukker svampene op, så nu er det tid til at blive svampeekspert. Efter en gennemgang 

af svampenes biologi og opbygning tager vi kurven under armen og går en tur i skoven. De svampe vi finder, 

sorterer vi og eleverne prøver at bestemme dem ved hjælp af forskellige metoder. Hvis vi er heldige finder 

vi nogle spisesvampe som vi tilbereder og prøvesmager.  

 

 

 

 
Årstid: Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug.  Sep. Okt. Nov. Dec. 

Sted: 
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Tiiiiiiimber! Vi skal i skoven og se på træer og lære om de mest almindelige træarter i de danske skove og 

deres vækstbetingelser. Træerne undersøges fra rod til krone og vi snakker om biodiversitet, urørt skov og 

træproduktion. Vi fælder træer og lærer om forhug og bagtå. 
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Årstid: Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug.  Sep. Okt. Nov. Dec. 

Sted: 
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På denne dag skal vi ud og skaffe vores egen mad fra naturens spisekammer. Vi lærer at kende nogle af de 

mest almindelige spiselige urter, hvorefter eleverne skal anvende deres nye viden og sanke urter. Bagefter 

skal de tilberede nogle enkelte retter i det fri. 
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Skal din klasse have deres egen køkkenhave, hvor de sår, dyrker og høster grøntsager gennem en 

vækstsæson? For at følge en hel havesæson, fra frø til høst, er der planlagt fire besøg i haven fra april til juni, 

hvor eleverne går i 4. klasse og fire besøg efter sommerferien og frem til oktober, hvor eleverne går i 5. 

klasse. Vi har fokus på samarbejde og læring i det fri og vil hver gang arbejde i både køkkenhaverne og vores 

udekøkkener.  

Dette forløb er uden for de almindelige naturskoleklip og der er begrænsede pladser, så tildelingen sker ved 

lodtrækning.  

Hvis I påtænker selv at starte egne haver op på skolen, hjælper og rådgiver vi gerne.  
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Naturvejlederne Sønderborg har en grejbank. Grejbanken er bestående af udstyr primært til undervisning i 

naturen samt forskellige klassesæt af undervisningsmaterialer indenfor natur og landbrug. 

Udstyret kan du låne af os til at lave ture i naturen på egen hånd sammen med din klasse. 

Krible Krable vandhulskasse 
Krible Krable insektkasse 
Bålgryder 
Trangiasæt 

Rejehov 
Fangstsnet 
Waders 
Lavu-telte 

Snitteknive 
GPS kasse  
Kikkerter 
Div. undersøgelsesudstyr

 

 

Udstyret udlånes mod forudgående aftale med os – for hvert udlån laves der en udlånsseddel. 

Der aftales en afhentningsdato, sted samt en afleveringsdato. Udstyret kan afhentes og afleveres på 

hverdagen mellem kl.8-12. 

Alt grej skal afleveres som modtaget, rengjort og pakket i tilhørende poser og kasser. 

Når I afleverer udstyret skal I oplyse om eventuelle skader og mangler. Ødelagt og bortkommet udstyr skal 

erstattes til vejledende udsalgspris. 

Der skal betales for evt. forbrugsmaterialer såsom gas, brænde mm.
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