Nettverkssamling Læring i friluft
Sted:
Når:

Skibotn Feltstasjon
28. -29. september 2022

På nettverkssamlingen i Læring i friluft har vi denne gangen med oss instruktørene og inspiratorene
Wenche Sørmo, Karin Stoll og Mette Gårdvik fra Nord universitet, Campus Nesna. Wenche er 1.
amanuensis og Karin er 1. lektor innen naturfagdidaktikk og begge tilknyttet naturfagseksjonen.
Mette er 1. lektor i Kunst og Håndverksdidaktikk. Til daglig jobber de med undervisning og veiledning
av studenter i barnehagelærerutdanning og i grunnskolelærerutdanningsløpene. De er
nøkkelpersoner i forskningsgruppen Stedsbasert læring og utdanning for bærekraftig utvikling, som
ble opprettet i 2012. Deres forskning belyser hvorvidt tverrfaglig undervisning med en kreativ og
utforskende tilnærming kan bidra til dybdeforståelse for tematikken som blir
undervist. Undervisningsoppleggene er tilpasset vår region, historikk og ressurser og utvikles i
samarbeid med lokale skoler, barnehager og lokale aktører. Undervisningen har vekt på praktisk
estetiske arbeidsmetoder, utforskende læreprosesser og helsefremmende læring, se eksempel i
linken under:
Å skape et søppelmonster (nord.no)
Program (med forbehold om endringer)
Onsdag 28. september
11.00-11.30

Velkommen, presentasjon

11.30-12.15

Lunsj

12.15-13.45

Intro til utdanning for bærekraftig utvikling (UBU)
Fagfornyelsen
Begrepet bærekraftig utvikling-hva legger vi i det? Gruppearbeid.
Kompetansemål med UBU-briller. Gruppearbeid

13.45-14.00

Pause

14.00-15.00

Hva bør undervisningen innen UBU inneholde?

15.00-15.15

Pause/kaffe

15.15-16.15

Bruk av praktisk estetiske arbeidsmåter i UBU.
Følelser og handlingskompetanse i UBU

16.15-16.30

Pause

16.30-17.30

Eksempler på prosjektarbeid innen UBU om forsøpling med plastikk. Intro til
prosjektet om marin forsøpling.
Workshop i form av stasjonsarbeid: Utforske klær, studere mikroplast i
kosmetikk/tannkrem, lage egen skrubbekrem uten plast, tegne tanker om
plastforsøpling i naturen.

Tenke på til i morgen
Lag et tenkt undervisningsprosjekt med utgangspunkt i lokalmiljøet ved din egen skole med en
overordnet problemstilling (som inkluderer de 3 perspektivene i BU).
Bruk verktøyet «Plakaten» fra Den naturlige skolesekken - DNS. Hvilke fag kan bidra inn i dette
undervisningsopplegget? Hvilke kompetansemål kan det jobbes med? Hva er elevutbyttet (kunnskap,
holdninger, ferdigheter)? Handlingskompetanse?
18.30

Middag
Kveldsaktivitet - Den samiske mytologien om stjernehimmelen (utendørs)

Torsdag 29. september
07.30-08.30

Frokost

08.30-09.30

Videre arbeid med å planlegge undervisningsprosjekt innen UBU ved egen skole med
utgangspunkt i FNs bærekraftmål.

09.30-10.30

Presentasjon av planen for undervisningsprosjektene med tilbakemelding/Tips fra
medlærere og undervisere.

10.30-10.45

Pause

11.00-11.30

Oppsummering av samlinga

11.30-12.15

Veien videre

12.15-13.00

Lunsj og avreise

Påmelding:
Vi forventer at alle skolene i nettverket stiller med sine nettverkskontakter.
Bekreftelse på hvem som kommer sendes innen 15.september til torilskoglund@ishavskysten.no.
Meld i fra om eventuelle allergier ved påmelding.
Pris: Gratis
Overnatting på Skibotn feltstasjon
Vi overnatter i hytter i 2-3-4 mannsrom, do og dusj på hyttene.
Ta med:
• sengetøy: laken, dynetrekk, putevar, evt sovepose
• toalettsaker, håndduk
• notatsaker/pc
• varme og vanntette uteklær

•
•
•
•

gode utesko/støvler avhengig av vær og føre
hodelykt/lommelykt
innesko, klesskifte for innebruk
gode ideer og godt humør

Lokalisering:
Feltstasjonen ligger 6 km fra Skibotn i Skibotndalen, retning Finland. Se ring på kartet under.
Stasjonen er skiltet fra E8.

Skibotn feltstasjon

