Planlæg besøget
Når en klasse skal på Naturskolen, skal besøget ses i forlængelse af det, der ellers arbejdes
med i klassen. Derfor er det vigtigt, at klassens lærer og Naturskolens undervisere er i
dialog om besøget på Naturskolen i god tid inden selve besøget.
Husk at besøget på Naturskolen er en god mulighed for at være sammen med eleverne i en
god ramme, hvor der kan skabes tid og rum for fordybelse og oplevelser, der styrker klassen
både fagligt og socialt.
De klasser, der gerne vil besøge Naturskolen i 2017-18, får inden sommerferien besked om
hvilken dato, de kan komme. Denne tilbagemelding sender vi til skolens kontaktlærer samt
skolens kontor.
Vi bestræber os på, at kontakte de lærere der har meldt klassen til 2 – 3 uger inden besøget.
Da der ofte er lærerskift, klassebyt eller andet, er det også læreren, som skal på besøg på
Naturskolen med klassen, der har ansvaret for at sørge for at kontakte Underviseren på
Naturskolen i god tid inden besøget.
Planlæg klassens besøg.
Først og fremmest er det vigtigt, at Du vælger tid på året, og gerne emne som, du ved, vil
passe ind i klassens aktiviteter i årsplanen. Det er ikke nødvendigt, at du skriver emne på,
hvis ikke du er klar med en årsplan ved tilmeldingsfristen. Vi kan aftale emnet, når vi
kommer tættere på besøget. Det er kun årstiden, der er vigtig for indholdet.
De enkelte undervisningsforløb på Naturskolen har forskellig varighed afhængigt af
klassetrin og emne (se tilmeldingsskemaet).
MEN, der er mulighed for at blive på Naturskolen efter endt undervisning. Dette kræver at
du ønsker dét ved tilmelding. Se følgende eksempel:
Emne: søen
Vi ønsker at køre fra skolen kl. 8. 15
Vi ønsker at være tilbage på skolen k. 15.00
Vi ønsker selv at lave aktiviteter med eleverne efter endt undervisning _____x______
Skriv evt. en kort kommentar om jeres tanker i forhold til programmet for dagen ex.:
”Vi sørger selv for aktivitet for eleverne fra kl. 13.30 og vil gerne lave bål og snobrød og gå
en tur i skoven”.
Der vil også være mulighed for at deltage i praktiske arbejdsopgaver på Naturskolen.
Du kan læse meget mere om Natur og Miljøskolens tilbud på :
www.svendborgnaturskole.dk
Du er ALTID velkommen til at ringe eller skrive til os.
Venlig hilsen
Lars og Lasse

