
 

 



 

 

 
 

 

Naturvejlederne Sønderborg tilbyder alle kommunens folkeskoleklasser og dagtilbud et årligt læringsforløb, enten på 

en af vores mange naturbaser rundt omkring i kommunen eller i den lokale natur.  

 

Alle vores læringsforløb fordeles ved to halvårlige bookinger i maj og november.  

For skolerne foregår det ved de halvårlige bookingmøder hvor skolerne reservere datoer, herefter udfylder 

skolerne/lærerne en elektronisk tilmeldingsseddel på de datoer de har fået tildelt. 

Dagtilbuddene tilmelder sig elektronisk via vores mail. 

Det er vigtigt, at aftale med jeres kontaktperson, hvornår I gerne vil have jeres læringsforløb, så det passer ind i jeres 

undervisning og temaer. 

Efter at vi har modtaget jeres ønsker for at komme på læringsforløb, kontakter vi jer, og sammen med jer afstemmer 

vi jeres ønsker for dagen, med det vi kan tilbyde. Herved får vi en mulighed for, at I kan arbejde med forløbet inden 

besøget, at vi sammen afholder forløbet og at I har masser af inspiration og læring I kan arbejde videre med efter 

forløbet – den grønne tre-trins-raket. 

 

Når du er med din klasse 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 får naturligvis den bedste læring, hvis du som lærer også er engageret og indgår i dagens forløb , og at I 

afsætter ca. 4 timer til læringsforløbet. Vi I den bedste af alle verdner indgår vores læringsforløb i det, I arbejder med 

netop nu i skolen – mangler du inspiration er vi fulde af gode ideer. Bagerst i kataloget finder du en liste over noget af 

vores udlånsgrej samt forskellige klassesæt af undervisningsmaterialer du kan låne.  

Hvis du gerne vil opdateres fagligt udbyder Naturvejlederne Sønderborg hvert år et antal kurser for lærere og 

pædagoger i skolen samt for pædagogisk personale i dagtilbud. 

Kursernes omdrejningspunkt er, hvordan det naturfaglige, kulturhistoriske og sundhedsfremmende potentiale i den 

lokale natur bedst udnyttes til fordel for elevernes og daginstitutionsbørnenes læring. Kurserne er altid up to date 

indenfor de naturfaglige, kulturhistoriske og/eller sundhedsfremmende emner og har en didaktisk eller pædagogisk 

vinkling.  

Vi prøver at favne bredt indenfor både emner og målegrupper, men hvis der er særlige ønsker så kontakt os. Vi 

afholder også kurser for enkelte skoler el ler institutioner.  

 

Følg med på vores Facebook side, hvor vi berette fra vores dagligdag, vores arrangementer samt løst og fast i naturen. 

 

 

 

 
  



 

 

 
 

 

Underviserer i natur og teknologi samt biologi, der ønsker at arbejde med vandløb i deres undervisning. 

 

Smådyrene i sø og å (ferskvandsfaunaen) beskrives i stort set alle lærebøger og undervisningsmaterialer. Smådyrene 

er nemme at fange, og der er sjældent langt til den nærmeste ferskvandslokalitet. Smådyrene er fremragende 

organismer til undervisning i tilpasninger, evolution, miljø og biodiversitet. På dette kursus går vi i dybden med de dyr, 

der lever i det strømmende vand, og de forhold der gør deres levested unikt. 

 

Efter kurset: 

 kan du undersøge forskellige fysiske og kemiske parametre i et vandløb 

 kan du lave en biologisk undersøgelse af bækken og bestemme de dyr der lever der 

 har du kendskab til feltudstyr, prøvetagning og feltbiologisk metode 

 har du viden om vandløb som biotop 

 

Kurset afholdes på Fiskbæk Naturskole, hvor Fiskbæk 

løber stort set lige uden for døren. Kurset vil bl.a. 

indeholde et kort teoretisk oplæg omkring vandløb som 

biotop og de fysiske og kemiske parametre der gør sig 

gældende. Herefter er der feltarbejde i bækken, hvor 

forskellige undersøgelser afprøves i praksis. Til sidst 

bliver der plads til erfaringsudveksling og fælles 

refleksion over kurset, og hvordan den enkelte kan 

arbejde med emnet i dagligdagen. 

 

Mødested: Fiskbæk Naturskole, Fiskbækvej 21a,  
6300 Gråsten 

Dato og klokkeslæt:  

Onsdag den 11. marts 2020 - kl. 13 – 16. 

Tilmelding på  senest 
fredag den 6. marts. Kurset gennemføres ved 
minimum 5 deltagere.  



 

 

 
 

 

 

Folkeskolens lærere og pædagoger samt personale fra dagtilbud.

Opnå kendskab til de mange muligheder og enestående faciliteter Nordals Naturskole tilbyder for besøg på 

egen hånd med eleverne. Ude- og bålaktiviteter skaber rammen for et anderledes læringsforløb. Forskellige 

undervisnings forløb afhængig af årstiden vil blive præsenteret. 

Ved gennemførelse af kurset udleveres nøglen, så du selv kan gøre brug af Nordals Naturskole.  

Nordals Naturskole har følgende: 

 Naturskolelokale med naturvæg-malerier, udstoppet dyr, køkkenfaciliteter samt toiletforhold. Lokalet har desuden 

kommunalt netværk. 

 Tipipladsen. Udeplads med bålsteder, udekøkken og kæmpetipi  

 Motorik-legeplads/ skovlegeplads 

 Shelterområde med overnatningsmulighed for 30 prs. ved Den Grønne Diamant. 

 Undervisningslokale ”Jagtstuen” beliggende i skoven tæt på strand, kyst og hav. Lokalet har toiletforhold, 

brændeovn, udstoppet dyr mm. 

 Grejbank med mulighed for lån af udstyr 

 

Efter kurset: 

 kan du på egen hånd gøre brug af Nordals Naturskole 

 kan du planlægge et forløb på ”udebane”, der understøtter børnenes  læring i skole eller dagtilbud 

 kan du selv benytte naturskolens grej 

 lave bål og bålmad på alle tider af året på en forsvarlig måde 

 

På kurset gennemgås Naturskolens husregler og mange muligheder til aktiviteter. Efter rundvisning går vi til 

Tipi pladsen, hvor der instrueres i hvordan man laver et brugbart bål. Vi indsamler forårets første urter. Der 

vil blive udleveret opskrifter til bålmad som passer til når du selv er på tur med børnene.   

Undervejs bliver der plads til erfaringsudveksling og fælles refleksion over hvordan man kan arbejde med 

bålaktiviteter med børn i alle aldre. 

 

Mødested: Nordals Naturskole, Holmvej 33, 6430 Nordborg. 

Dato og klokkeslæt: Onsdag den 1. april 2020 - kl. 13 – 17. 

Tilmelding på  senest fredag den 27. marts. Kurset gennemføres ved 

minimum 5 deltagere.  



 

 

 
 

 

Undervisere i biologi og Natur & Teknologi 

Blåmuslingen er et fascinerende dyr, der med sin 

imponerende filtrationsrate har et stort potentiale som 

biologisk rensningsanlæg. Ydermere er muslingerne en 

fremragende fødevare. Disse egenskaber kan udnyttes 

i bæredygtig synergi, når blåmuslinger opdrættes på 

liner, som det er tilfældet på Naturvejledernes  

forsøgsstation i Alssund. Med 209 km kyst i Sønderborg 

kommune, og et hav der lider under en massiv 

næringsstofbelastning, er emnet højaktuelt.  

 

Efter kurset  

 har du et indgående kendskab til blåmuslingens biologi 

 er du i stand til at opstille et forsøg hvor blåmuslingens filtreringsevne undersøges.  Forsøgsopstilling og 

øvelsesvejledning kan efterfølgende anvendes direkte i undervisningen 

 har du kendskab til det praktiske arbejde med lineopdræt af muslinger – havbondens arbejdsdag 

 har du kendskab til blåmuslingens funktion som marint virkemiddel 

 har du stiftet bekendtskab med blåmuslingens kulinariske potentiale 

 

Kurset afholdes ved Skivedepotet på Kær Vestermark, der ligger med udsyn til Naturvejledernes lineanlæg i 

Alssund. Dagen vil indeholde elementer af teori kombineret med praktisk arbejde. Blåmuslingens biologi og 

anatomi vil blive gennemgået, ligesom blåmuslingernes påvirkning af miljøet forklares og eksemplificeres. 

Det praktiske arbejde omfatter opstillingen af et videnskabeligt forsøg samt håndtering af komponenter, der 

indgår i et moderne lineanlæg til opdræt af blåmuslinger. 

 

Mødested: Skivedepotet, Skydebanevej 5A, 6400 Sønderborg. 

Dato og klokkeslæt: Torsdag den 23. april 2020 - kl. 13 – 16. 

Tilmelding på  senest fredag den 17. april. Kurset gennemføres ved 
minimum 5 deltagere.  



 

 

 
 

 

 

Underviserer i indskolingen, der ønsker at arbejde 

naturvidenskabeligt og projektbaseret med krible/krable 

temaet. 

Efter sommerferien 2020 udbydes den landsdækkende 

naturvidenskabelige konkurrence, Mikroforsker. Målet med 

konkurrencen er, at få de yngste elever til at undersøge og 

udforske det der undrer dem i Krible Krable universet, ved 

hjælp af en videnskabelig og projektbaseret arbejdsmetode. 

Mikroforsker konkurrencen tager udgangspunkt af den 

norske NysgerrigPer metode. Konkurrencen vil ligge i første 

del af skoleåret og deltagerne skal aflevere deres rapport i 

november. 

Efter kurset: 

 kan du planlægge og vejlede din klasse til deltagelse i 

Mikroforsker konkurrencen 

 har du prøvet de forskellige delelementer af NysgerrigPer-metoden 

 har du kendskab til nogle af de lavpraktisk do’s and don’ts i forbindelse med konkurrencen  

 

Efter et kort fagligt oplæg fordyber vi os i nogle af de 6 faser af NysgerrigPer-metoden. Metoden tager sit afsæt i 

børnenes nysgerrighed og spørgsmål om verden. Det er en hypotetisk- deduktiv metode, hvor man efterprøver 

hypoteser, der er laver på basis af observationer. Metoden består af 6 trin: 1. Det undrer jeg mig over 2. Hvorfor er 

det sådan 3. Læg en plan for undersøgelse 4. Ud og undersøg 5. Det har jeg fundet ud af. 6. Fortæl det til andre.  

Der vil også være tid til sparing og diskussion af hvordan man griber konkurrencen an i hverdagen, således at man for 

det struktureret bedst muligt. 

Mødested: Egetofte Naturskole, Egetoftevej 4, 6400 Sønderborg. 

Dato og klokkeslæt: Onsdag den 27. maj 2020 kl. - 13 – 16. 

Tilmelding på naturvejlederne@sonderborg.dk senest fredag den 22. maj. Kurset gennemføres ved minimum 5 
deltagere. 



 

 

 
 

 

Lærere og pædagoger som er nysgerrige på aktiviteter og undervisning på, i og ved vandet 

På denne dag vil vi gerne invitere til en inspirationsdag med vores vandaktiviteter.  

Sønderborg Kommune har 209 km kystline og vi er i Danmark en kystnation. Vi/ vores børn og unge bør kende og 

være tryg ved vores kystnatur.  

Vi skal have respekt for vandet og vores kyster, men for at få dette, kræver at vi har et kendskab til hvad den 

indeholder og hvordan man færdes på, i og ved den.  

Naturvejlederne Sønderborg har en række tilbud på, i og ved vandet. Her sætter vi fokus på sikkerhed, 

kendskab/viden og praktisk anvendelse af vores kystnatur. 

Du får: 

 et kendskab til hvordan du kan benytte Naturvejledernes tilbud med vandaktiviteter 

 lov selv at prøve vores kanoer, kajakker, SUP boards, samt snorkling 

 en indsigt i hvordan vandaktiviteterne kan spille sammen med din undervisning i biologi og Idræt 

 en indsigt i hvordan vandaktiviteterne er tværfaglig undervisning således at geografi, fysik og sociale kompetencer 

også er en del af undervisningen 

Du kan på dagen prøve vores forskelligt 

grej. Husk badetøj. Vi har våddragter 

og udstyr I kan låne. 

Mødested: Et sted ved kysten, alt efter 
vejr og vind 

Dato og klokkeslæt: onsdag den 24. juni 

2020 - kl. 15 – 18. Vi slutter af med en 

grillpølse på stranden. 

Tilmelding på 
naturvejlederne@sonderborg.dk 
senest fredag den 19. juni. Kurset 
gennemføres ved minimum 5 
deltagere.  



 

 

 
 

 

 

Kørekortet er for dem der ønsker at tage en klasse med på kanotur. Kanokørekortet er et krav for at skoler kan 

benytte Naturvejledernes tilbud om kanoforløb til udskolingsklasserne.  

Desuden kræver vores kanoforløb også, at mindst en af deltagerne har en opdateret kommunal bassinprøve. 

Når en klasse er på kanotur er det en spændende, lærerig og for nogen lidt grænseoverskridende oplevelse. For at 

det er en tryg oplevelse for alle, er det vigtigt, at de voksne på turen har vise kompetencer indenfor kanosejllads og 

sikkerhed omkring sejladsen. 

 

Bagefter: 

 kan du tage med Naturvejlederne Sønderborg på kanotur sammen med din klasse  

 kender du til sikkerhedsforskrifter, vores tilmeldingssedler, trimning af kanoen og de generelle sikkerhedsregler  

 kan du bruge de mest gængse paddeltag og manøvrer kanoen på en forsvarlig måde  

 kan du udfører selvredning og redning af andre samt tømning af vand i kanoen ude på vandet 

 

Kurset er en blanding af teori og praksis. Dagen foregår i og ved vandet og du skal kunne udøve fysiske opgaver på og 

i vandet. 

Kurset vil gennemgå følgende: 

 Sikkerhed ved sejlads med skolebørn, herunder krav til elever, medfølgende lærere, forældreunderskrifter, vejr og 

vindforhold, sikkerhedsinstruks. 

 Kanoen og dens udstyr 

 Hvordan man sejler kanoen og hvilken tag man bruger 

 Kæntring og redning på lavt og dybt vand. 

 Redning af personer. Tømning af kanoen. 

 

Mødested: Dyvig Havn, Hesnæsvej 18, 6430 
Nordborg. 
 
Dato og klokkeslæt: onsdag den 13. august 2020 
kl. - 13 – 17. 
 
Tilmelding på naturvejlederne@sonderborg.dk 
senest fredag den 7. august. Ved mere end 14 
deltagere findes der en ekstra kursusdag. 



 

 

 
 

 

Pædagoger i dagtilbud og skole samt lærere i indskoling  

Krible Krable er læren om de små dyrs verden. Emnet er genkendeligt, da vi konstant møder disse dyr overalt i vores 

hverdag. Gennem egen nysgerrighed og undren, undersøgelser og eksperimenter skal børnene lære at bygge videre 

på deres viden om smådyr og sammenhænge i naturen.  

Med særlig fokus på smådyr, natur og science skal vi bane vejen for gode oplevelser i naturen og være med til at vække 

elevernes naturfaglige interesse. 

Krible krable handler dog ikke kun om biologi – emnet er tværfaglig og indbyder bl.a. også til elementer af dansk og 

idræt.  

Aktiviteterne understøtter De Styrkede Læreplaners fokus på området Natur, Udeliv og Science. Særlig fokus på den 

undersøgende tilgang og matematisk forståelse. 

 

Efter kurset: 

 har du kendskab til smådyrenes biologi og systematik   

 kan du bruge krible-krable universet i tværfaglig undervisningen i egen daginstitution/klasse  

 

Kurset afholdes på Nordals Naturskole midt ude i 

Nørreskoven på Als. Her er rig mulighed for at få masser af 

praktisk erfaring med emnet.  

Kurset vil indeholde en teoretisk gennemgang af emnet 

samt praktisk arbejde med at indfange og opbevare dyr, 

klassifikation af dyr og undersøgelser af forskellige 

biotoper.  

Der vil være flere pædagogiske aktiviteter samt arbejde 

med refleksion og fremlæggelser af dagens arbejde.  

 

Mødested: Nordals Naturskole, Holmvej 33, 6430 Nordborg. 

Dato og klokkeslæt: Onsdag den 19. august 2020 kl. 9-15. 

Tilmelding på naturvejlederne@sonderborg.dk senest 

fredag den 14. august.  

Kurset gennemføres ved minimum 5 deltagere. 



 

 

 
 

 

Underviserer i udskolingen og gymnasier der ønsker at arbejde med mikroplast i naturen med særligt fokus på 

havmiljøet. 

Der er mikroplast på landjorden, i havet, i luften og sågar i vores drikkevand. Det bliver spist af både havdyr og landdyr, 

hvorefter det bliver optaget i fødekæden og i sidste ende kan det have skadelige virkninger på os mennesker. Bliv 

klogere på, hvad mikroplast er, hvordan det udledes i naturen, hvor det findes i havmiljøet og hvad vi kan gøre for at 

begrænse det.  

 

Efter kurset  

 kan du undersøge havmiljøet for indhold af mikroplast 

 kan du arbejde med stereolupper og digitale makrolupper  

 har du viden om hvordan mikroplast ender i naturen og hvordan man kan begrænse det 

 

Kurset er en blandning af teori og praksis og vil bl.a. indeholde et kort teoretisk oplæg om emnet, samt praktisk arbejde 

med at undersøge sand, vand og havdyr for mikroplast. Vi arbejder både med stereolupper samt digitale makrolupper 

og IPads. Undervejs bliver der plads til erfaringsudveksling og fælles refleksion over, hvordan man kan arbejde med 

mikroplast i undervisningen.  

Vi er ude under hele kurset, så husk praktisk tøj. 

Mødested:  
Skivedepotet, Skydebanevej 5A,  
6400 Sønderborg. 
 
Dato og klokkeslæt:  

Torsdag den 20. august 2020 - kl. 13 – 16. 

Tilmelding på 
naturvejlederne@sonderborg.dk senest 
fredag den 14. august. Kurset 
gennemføres ved minimum 5 deltagere.  
 
 



 

 

 
 

 

Folkeskolens lærere og pædagoger samt personale fra dagtilbud

 

Opnå kendskab til de mange muligheder og enestående faciliteter Egetofte Naturskole tilbyder, når man besøger 

Egetofte Naturskole på egen hånd med eleverne. Naturens spisekammer skaber rammen for anderledes og tværfaglige 

læringsforløb og i løbet af dagen arbejder vi med hvordan man kan inddrage naturens spisekammer i forløb med børn. 

Ved gennemførelse af kurset udleveres nøglen, så du på egen hånd kan gøre brug af Egetoftes grejbank og nye 

Udeskoleplads.  

 

Efter kurset: 

 kan du på egen hånd gøre brug af Egetofte Naturskoles udeskolefaciliteter 

 kan du planlægge et forløb på ”udebane”, der understøtter børnenes  læring i skole eller dagtilbud 

 gøre brug af Egetoftes grejbank  

 få indsigt i skovens menukort 

På kurset gennemgås Naturskolens husregler og mange muligheder til aktiviteter. Efter rundvisning går vi til 

Udeskolepladsen pladsen, hvor der instrueres i hvordan man sammen med elever laver et brugbart bål. Vi går på jagt 

i naturens spisekammer og laver ”Vild mad” over bål. Der vil blive udleveret opskrifter til bålmad som passer til når du 

selv er på tur med børnene.   

Undervejs bliver der plads til erfaringsudveksling og fælles refleksion over hvordan man kan arbejde med bålaktiviteter 

med børn i alle aldre 

Mødested: Egetofte Naturskole, Egetoftevej 4, 6400 
Sønderborg 

Dato og klokkeslæt: Onsdag den 9. september 2020 kl. 

13-16 

Tilmelding på naturvejlederne@sonderborg.dk senest 

fredag den 14. august. Kurset gennemføres ved 

minimum 5 deltagere. 



 

 

 
 

 

Undervisere i madkundskab, der ønsker at blive fortrolige med vildt i madlavning.

  

Vildtkød er en fantastisk råvare som kan tilberedes på mange forskellige måder. Kurset sætter fokus på, hvor man kan 

få fat i vildt, gøre det grydeklart samt tilberede et velsmagende måltid. Derudover vil vi berøre emner som etik og 

dyrevelfærd. 

 

Efter kurset: 

 kan du klargøre et stykke fuglevildt fra 

vildtkrogen til gryden. 

 kan du planlægge et forløb, hvor du 

bruger vildt i madlavning til at understøtte 

børnenes læring i skole eller dagtilbud. 

 har du viden om hvordan man skaffer 

vildt til madlavning og hvilke regler der er 

på området. 

 

 

 

  

Kurset vil bl.a. omhandle en kort teoretisk gennemgang af jagten og vildtets betydning i Danmark før og nu. Der vil 

være praktisk arbejde med at klargøre og tilberede flere forskellige vildtarter. Under kurset vil der være mulighed for 

at drøfte etiske dilemmaer omkring håndtering af døde dyr, samt erfaringsudveksling om kødets vej fra ”Jord til bord”. 

 

  

Mødested: Fiskbæk Naturskole, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten 

Dato og klokkeslæt: Onsdag den 28. oktober 2020 kl. 9 – 15. 

Tilmelding på naturvejlederne@sonderborg.dk senest fredag den 9. oktober. Kurset gennemføres ved minimum 5 
deltagere.  
 



 

 

 
 

 

Undervisere i natur/teknologi og biologi samt pædagoger i dagtilbud og skole. 

  

Dissektion og dyrs indre og ydre opbygning står centralt under undersøgelses og modelleringskompetencerne i 

natur/teknologi- og biologiundervisningen, ligesom det er en naturlig del af arbejdet med natur, udeliv og science på 

dagtilbud.  

Dissektion af dyr kan være en spændende og sanselig måde at undersøge et dyr på. Man kan opnå en god forståelse 

for dyrets anatomi og undersøgelserne af dyrekroppen kan være med til, at øge forståelsen fo r dyrets levevis og 

tilpasning. 

Efter kurset: 

 kan du dissekere nogle af de mest anvendte 

dissektionsobjekter - fisk, fugle og pattedyr 

 kan du planlægge et forløb, hvor du bruger dissektion 

til at understøtte børnenes læring i skole eller dagtilbud 

 kan du håndtere dyr og organer før, under og efter 

dissektion på en forsvarlig måde 

 har du viden om hvordan man skaffer dyr til dissektion 

og hvilke regler der er på området 

  
Kurset afholdes på Fiskbæk Naturskole. Kurset vil bl.a. 

indeholde et kort teoretisk oplæg om emnet, samt 

praktisk arbejde med dissektion af de dyr, som det lykkes 

at fremskaffe til dagen. Undervejs bliver der plads til 

erfaringsudveksling og fælles refleksion over hvordan 

man kan arbejde med dissektion med børn i alle aldre.  

 

 

  

Mødested: Fiskbæk Naturskole, Fiskbækvej 21a, 6300 Gråsten 

Dato og klokkeslæt: Torsdag den 19. november 2020 kl. 13 – 16. 

Tilmelding på naturvejlederne@sonderborg.dk senest fredag den 6. november. Kurset gennemføres ved minimum 5 

deltagere. 



 

 

 
 

 

Lærere på mellemtrinet og overbygningen, der har elever i klassen som trænger til  indre ro eller fornyet energi. 

 

Naturen er et af de stærkeste redskaber til at opnå mental ro og kropslig lindring, i en verden, hvor mange børn og 

unge udtrykker, at de føler sig under pres. Der findes solid, evidensbaseret forskning i at bruge naturen til at øge 

livskvalitet og afhjælpe eksempelvis indre uro og stress. Når man kombinerer naturoplevelser med bevægelse og 

opmærksomhedstræning, som f.eks. afspændingsteknikker, åndedrætsøvelser og stilhed skabes jordforbindelse og 

man oplever at finde både fysisk velvære, indre ro og fornyet energi. 

 

Efter kurset:  

 har du viden om, hvordan ophold i naturen påvirker vores nervesystem og får os til at s lappe af 

 kan du udføre jordforbindelsesøvelser, der giver eleven mulighed for at fi nde fysisk ro og mærke sig selv 

 kan du udføre stillegang og stilhedsøvelser, der får tempoet ned hos hektiske elever 

 kan du gennemføre enkle opmærksomhedsøvelser og afspændingsteknikker, der giver eleverne indre ro 

Kurset afholdes på Fiskbæk Naturskole og i vores lille nærliggende skov ”Paradis”. Kurset vil bl.a. indeholde et kort 

teoretisk oplæg om emnet, samt en praktisk gennemgang af de forskellige øvelser og teknikker. Vi er udendørs en stor 

del af tiden og har beklædning og støvler til formålet, men husk gerne selv hue og handsker. Undervejs bliver der plads 

til erfaringsudveksling og fælles refleksion over, hvordan man kan arbejde med øvelserne og give elever i klassen et 

åndehul i naturen i løbet af deres skoledag.  

Mødested: Fiskbæk Naturskole, Fiskbækvej 21a, 6300 Gråsten 

Dato og klokkeslæt: Onsdag den 25. november 2020 - kl. 13 – 17. 

Tilmelding på naturvejlederne@sonderborg.dk senest fredag 
den 20. november.  
Kurset gennemføres ved minimum 5 deltagere.  
 



 

 

 
 

 

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.



 

 

 

 

 

 


