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Indledning
Sigtet med denne rapport, er at formidle erfaringer fra ni kurser for lærere og
pædagoger, gennemført i perioden 2015-2018.
Kurserne har været en del af DGI’s projekt ”Udeskole – Læring i bevægelse”, hvor
der gennem 6 kurser blev uddannet ”udeskoletovholdere”.
Rapporten trækker også på erfaringer fra projekt ”Udvikling af Udeskole”, hvor der
gennem 3 kurser blev uddannet ”udeskolevejledere”, og fire kurser, hvor
naturvejledere blev efteruddannet til ”eksterne udeskolevejledere”.
Selv om der har været forskelle i opbygningen af kurserne, har alle kurser bygget på
en ”aktionslærings model”, hvor kursisterne har deltaget i et kursus, har arbejdet med
kursusindholdet hjemme, og derpå formidlet deres fortolkninger af god praksis
efterfølgende på et kursus.
Ved alle kurser har deltagerne udarbejdet en film, hvor de har fremlagt et relevant
undervisningsforløb. Filmene har oftest haft en varighed på 5-10 minutter.

Mål for kurserne
At deltagerne tilegner sig konkrete
erfaringer med at undervise uden for
klasserummet og kan planlægge,
gennemføre og evaluere udeskole.
At deltagerne får erfaringer med at
formidle udeskoleundervisning til
kolleger gennem vejledning og
kollegial sparring.
At deltagerne kan skabe neværk med
andre skoler og samarbejde med
eksterne formidlere fx.
naturvejledere, museumsformidlere,
lokalforeninger og virksomheder.
At deltagerne på et fagligt højt niveau
kan praktisere god udeskole på
baggrund af viden, erfaringer og
relevant teori.
Omfang:
Et internatforløb over to eller tre
dage.
Et praksisforløb, hvor deltagerne med
vejledning planlægger
undervisningsforløb, der indeholder
udeskole. Forløbet blev i alle tilfælde
formidlet gennem en kort film.
Praksisforløbet har i alle tilfælde
været støttet med vejledning, og
deltagerne har haft 2-4 måneder til at
arbejde med kursusindholdet.
Et internatforløb over en to to dage,
hvor erfaringer med kollegial
vejledning og undervisningsforløb
blev drøftet og diskuteret.
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Resume
Rapporten samler erfaringer fra 9 kurser for lærere. Kurserne har, med titlen
”udeskoletovholder” og ”udeskolevejleder”, støttet lærere og pædagoger i at være
ressourcepersoner i arbejdet med udeskole.
Kurserne har været en del af projekt ”Udeskole – Læring i bevægelse” (6 kurser) og
projekt ”Udvikling af Udeskole” (3 kurser). Alt empirisk materiale er hentet fra disse
kurser.
Der har i alt været 98 deltagere på tovholderuddannelsen i projektet
” Udeskole –Læring i bevægelse”, og 60 deltagere i kurserne fra projekt Udvikling af
Udeskole.
Kurserne har været gennemført som aktionslæringskurser. Hvert kursus har indeholdt
en internatsdel på 2-3 kursusdage og en arbejdsperiode, hvor deltagerne har
bearbejdet kursusindholdet og udarbejdet en film, der viser deres arbejdsform.
Alle kurserne har været afsluttet med en eller to kursusdage, hvor deltagernes
fortolkninger af god praksis har været fremlagt og debatteret.

De fem DGI kurser har været evalueret med et spørgeskema, og ved alle kurser har
der desuden indgået en formativ evaluering, hvor kursuslederne har taget notater.
Ved den formative evaluering har kursisterne forholdt sig til kursernes mål.
De bedste af kursisternes film er indgået i en e-læringsguide (www.udeskole.nu ).
Vi har desuden set på, om de involverede skoler fortsat er aktive i arbejdet med
udeskole efter projektafslutning. Projekt ”Udeskole – Læring gennem bevægelse”
afsluttes i 2019 og projekt Udvikling af Udeskole blev afsluttet juni 2017.

Konklusion
Lærerne har været meget glade for kursusformen, som har været en vekselvirkning
mellem teoretiske oplæg, konkrete oplæg i landskabet og bynært arbejde i grupper.
Her har deltagerne fx har fundet veje til at begynde deres arbejde med kollegaer og
ledelse.
- kurset er i høj grad med tryk på tovholder. Jeg (og mine med tovholdere) har fået
helt konkrete værktøjer med fra kurset som vi bruger i vores arbejde nu.
Citat: Ann-Louise Drægert, Tovholder på Tinderhøj Skole i Rødovre.
Se et eksempel på kursusindhold af de to kurser under ”et idealiseret kurser”, som er
udarbejdet på baggrund af erfaringer fra kurserne, feedback fra kursister og nyeste
forskning og viden indenfor området.
Den største udfordring for deltagerne var hjemmeopgaven, som skulle udarbejdes og
gennemføres mellem kurserne. Her har 94 % fra ”Udeskole – Læring i bevægelse” og
92 % fra ”Udvikling af Udeskole” gennemført opgaven, der bestod i at udarbejde en
film med et undervisningsforløb. Filmen skulle vise helheden i undervisningsforløbet,
mål og didaktiske overvejelser og derefter fokusere på den del af forløbet, der
omhandlede undervisning udenfor. Filmen skulle desuden indeholde en form for
evaluering, hvor eleverne fx kom til orde.
Selv om kursusopgaven var krævende, og i nogle tilfælde ikke blev løst, var
deltagerne glade for opgaven, og en del af filmene var gode eksempler, der er blevet
delt mellem kursisterne. Alle film har været tilgængelige for kursisterne som
refleksionsmateriale, og efterfølgende er de bedste inddraget i e-læringskursus
(www.udeskole.nu)
Kursisterne fik i nogle tilfælde ikke forberedelsestid til at gennemføre deres opgave.
Det var ellers et krav for deltagelse.
Det viste sig, at vejledning i forbindelse med kursusopgaven var meget befordrende
for, at alle fik afleveret deres opgaver. Der var behov for både teknisk vejledning og
diskussion af fagligt indhold og formidling.
På baggrund af kurserfaringer og evalueringer vil vi anbefale at bruge modellen i
kommende kurser. Modellen er allerede brugt i et kursus for specialskoler i
Midtjylland i 2018. Her blev internatsdelen dog opdelt i tre kursusdage.
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Hvad er udeskole?
Inddragelse af omgivelserne i undervisning er ikke ny.
I et historisk perspektiv har lærere igennem de sidste hundrede år taget deres elever
med ud i natur- og/ eller kulturomgivelser (ekskursioner).
De seneste 18 år har regelmæssig ugentlig udeskole i ’det udvidede klasseværelse’
været genstand for udviklingsarbejder og forskning, så udeskole er stadig et ungt
felt.

Definition og formål med
udeskole
Udeskole er en bred betegnelse for regelmæssig undervisning uden for skolen i natur
eller kultur omgivelser. I DGI arbejder vi med det blå, det grønne, det brune og det grå
uderum. Spørger man skoleledere eller lærere, vil man utvivlsomt få mange
forskellige bud på, hvordan udeskole defineres og praktiseres, men regelmæssig
udeskole åbner op for tværfaglighed i fag som fx dansk, samfundsfag, håndværk og
design, matematik og natur/teknologi. Hvilket muliggør, at nye arbejdsformer lettere
indarbejdes. Samtidig bliver bevægelse naturligt en integreret del af skolehverdagen.
”Udeskole er en bred betegnelse for undervisning med udgangspunkt i fagenes mål
(Fælles Mål), der regelmæssigt og over længere tid gennemføres uden for
klasseværelset og skolens mure. Udeskole bygger på, at eleverne anvender den
teoretiske viden og de færdigheder, de opnår igennem undervisningen i klassen, ude i
relevante omgivelser; eller de opnår teoretiske eller praktiske indsigter i uderummet,
som efterfølgende kan bearbejdes og videreudvikles i klasserummet.
Udeskole kan foregå mange steder omkring skoler, fx i skolegården, i naturområder,
på virksomheder og på museer” (fra Udvikling af Udeskole”)
Som det fremgår af ovenstående definition antages, at abstrakte faglige begreber og
færdigheder formidles og læres bedre i en konkret, sanselig og funktionel kropslig
sammenhæng. Dette kan eksempelvis foregå ved at besøge naturomgivelser for at
indsamle, undersøge planter eller dyr, ved at bruge byrummet til indsamling af
geometriske former eller at identificere eksempler på problematikker mellem
menneske og natur i landskabet. Mange børn fremhæver i forbindelse med interviews
i følgeforskning (projekt Udvikling af Udeskole ), at de bedre kan huske, hvad de har
arbejdet med, når omgivelserne jævnligt indgår i undervisningen.

9

10

Udvikling af kurser indenfor
området udeskole
Selv om udeskole som fænomen har eksisteret på ret mange skoler i en del år , har
der ikke været tilsvarende mange formelle kvalificerende forløb rettet mod lærere
indenfor udeskole.
I 2014 blev der for første gang gennemført et diplomkursus med titlen
udeskoledidaktik. Kurset har dog kun været gennemført 2 gange, og noget tyder på,
at de formelle krav fra diplommodulet (700 siders litteratur gennemgået) og de ret få
undervisningstimer har fået mange til at undlade tilmelding. Der har i alt deltaget ca.
30 lærere/pædagoger i diplommodulet.
I perioden fra 2007 har der eksisteret en forening, der hedder UdeskoleNet .
UdeskoleNet er en uafhængig forening for alle, der arbejder med eller har interesse i
udeskole. UdeskoleNet blev stiftet i 2007 med det formål at udbrede og kvalificere
udeskole i Danmark. Det betyder i praksis, at der arrangeres to møder om udeskole
om året, ét på Sjælland / Øerne og ét i Jylland. Mange lærere har fundet idéer,
synsvinkler og begrundelser for deres arbejde med udeskole ved at deltage i
UdeskoleNets møder. I perioden 2007 – 2014 har forskellige aktører med tilknytning
til netværket afviklet kurser, oftest af kort varighed (en eller to eftermiddage) for
interesserede skoler. Professionshøjskolerne har i et vist omfang gennemført moduler
ofte på 10 ECTS point (6-7 ugers varighed) med udeskole som tema eller kortere
kurser. Det er fortrinsvis på 2 professionshøjskoler det har foregået.
(Undersøgt af Karen Barfod i 2013 )

Udeskolevejleder uddannelser
i projekt Udvikling af Udeskole
Eksterne udeskolevejledere
I forbindelse med projekt Udvikling af Udeskole blev der etableret et kursus for
naturvejledere og andre formidlere, der rettede sig mod folkeskolen (eksterne
udeskolevejledere). Der var planlagt to kurser for i alt 40 formidlere, men en meget
stor interesse betød, at Miljøministeriet bevilligede yderligere to kurser. Kurserne er
evalueret i en rapport
Interne udeskolevejledere
Der blev udarbejdet et kursusopslag til alle demonstrationsskolerne i projekt UaU, så
det blev muligt, at få lokalt efteruddannede udeskolevejledere til at vejlede og støtte
arbejdet på demonstrationsskolerne, til at samarbejde med de eksterne
udeskolevejledere og til at støtte netværksdannelse.
Der var stor søgning på kurserne fra lærere og pædagoger, og ca. 1/2 af
demonstrationsskolerne fik deres egen udeskolevejleder. Der deltog 60 lærere på
kurserne, og lærerne udarbejdede gennem kursusforløbet eksempler på
undervisningsforløb som videofilm, der kunne anvendes i det faglige samarbejde
lokalt på skolerne.
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Projekt udeskole - læring i
bevægelse
I DGI’s projekt var det planlagt at
uddanne 2 hold udeskoletovholdere.
På baggrund af en bevilling fra
Friluftsrådet blev det til 6 hold, som blev
uddannet i perioden 2015 – 2018.
I DGI efteruddannede man desuden
lokale foreningsinstruktører til at
koordinere arbejdet på de involverede
skoler på landsplan.
Der deltog 98 lærere og pædagoger på
kurserne, som er sammenlignelige med
kurserne for interne udeskolevejledere.

Hvad indeholder rapporten?
Denne rapport vil formidle erfaringer fra de forskellige kurser.
Vi forholder os kun til lærerkurserne, idet kurserne for eksterne formidlere er
evalueret i en tidligere rapport (se link note 3)
Kurserne har været ret ensartede i deres opbygning, dog har der været flere timer til
vejledning af kursisterne i forbindelse med deres hjemmeopgave i projekt
Udvikling af Udeskole.
Kursusopgaven har i alle tilfælde været at formidle et godt undervisningsforløb
indenfor et af folkeskolens fagområder, eller fx indenfor understøttende undervisning.
Se eventuelt materialet ”inspirationsguide til god udeskoleundervisning”, som har
indgået i alle kurserne.
Alle kurser i projekt ”Udeskole – Læring i bevægelse” er evalueret med et
spørgeskema som afslutning på kurset (summative evalueringsformer).
Her har besvarelsesprocenten været 80%. (79 besvarelser af 98 deltagere)
Ud over spørgeskema har vi også evalueret kurserne gennem samtaler, runder og
mere aktiviserende evalueringsformer (formative evalueringsformer).
Vi har deltaget i samtlige evalueringer, i forbindelse med DGI’s kurser har vi begge
deltaget i de formative dele af evalueringen.
Kurserne i projekt Udvikling af Udeskole er alene evalueret med formative
evalueringer.
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Involverede skoler
I projekt Udviklikng af Udeskole har flg. skoler deltaget
Naur-Sir Skole +, Langagerskolen+, Skolen på Islands Brygge-, Hjerm skole-,
Skjoldhøjskolen-, Hals Skole+, Viby Friskole-, Grønnevangens Skole, Eskilstrup Skole,
Havbakkeskolen, Middelfart Friskole, Autismecenter Vestsjælland, Frederiksværk
Skole, Ravsted Børneunivers
Brønshøj Skole, Samsøgade Skole, Arden skole, Skørping Skole, Store Heddinge
Skole, Krabbeshus Heldagsskole, Morten Børup Skolen, Saltum Skole, Osted
Friskole, Homeåskolen, Hedehusene Skole, Korup Skole, Grønnevang Skole, Hals
Skole, Brårup Skole, Blåvandshuk Skole, Virklund skole, Fjeldstedvang Skole.
Gennemførsel
Af de 32 skolers lærere gennemførte 91% hele kurset med to dages internat, opgave
med et undervisningsforløb og to dages internat, hvor opgaverne blev drøftet af
kolleger og undervisere.
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I projekt ''Udeskole - Læring i bevægelse'' har flg. skoler
deltaget
På landsplan: Verdensbørn Grundskole, Kirsebærhaven skole, Herlev byskole,
Frejaskolen, Skolen ved Ryparken, Amager fælledskole, Bagsværd skole, Nyboder
skole, Tinderhøj skole, Langhøjskolen, Mir naturskole, Hareskoven lilleskole, Skolen
på Slotsvænget, Vinde Helsinge friskole, Køge lilleskole, Karrebæksminde
privatskole, Møllebakkeskolen, Raklev skole, Ugelbølle friskole, Grejs friskole, Park
skolen, Biersted skole, Kystskolen og Nyborg heldagsskole
Gennemførsel
Af de 24 skolers deltagere gennemførte 96% hele tovholderkurset med 3
internatdage, opgave med et undervisningsforløb og en kursus dag, hvor opgaverne
blev drøftet med kolleger og undervisere.
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Empiri og præsentation af
resultater
Spørgeskemaer
Ved de seks kurser til ”udeskoletovholder”, som blev gennemført af DGI, besvarede
deltagerne et digitalt spørgeskema.
Desværre fik kursisterne fra hold 4 ikke svaret på spørgeskemaet pga. en teknisk fejl,
så der er kun svar fra 5 hold.
78 kursister har svaret på spørgeskemaet.
72 % af respondenterne af skemaet var lærere og 28 % pædagoger. Der var en svag
overvægt af kvinder (52%).
De 6 kurser har ligget naturskønt (Skovskolen i Nødebo, Horsens Vandrerhjem,
Molslaboratoriet……)
Deltagerne har været tilfredse med kursernes teoretiske indhold, som har været en
gennemgang af tilgængelig forskning, herunder nyeste resultater fra
forskningsprojektet TEACHOUT og følgeforskning indenfor Udvikling af udeskole.
Kurset har desuden indeholdt formidling af god praksis indenfor udeskole baseret på
erfarne praktikere, teorier om læring gennem udeskole og diskussioner af en række
konkrete filmeksempler.
Der indgik endvidere et forløb, hvor deltagerne skulle forholde sig til udeundervisning
og Fælles Mål herunder kompetencemål, viden- og færdighedsmål.
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Det samme billede gør sig gældende med den praktiske undervisning.
Den praktiske undervisning bestod af et udeskoleforløb i den nærmeste by og et
forløb i naturen, eksempler på undervisning med bevægelse, og eksempler som
deltagerne selv skulle udforme. Den praktiske del af undervisningen foregik
forskellige steder i landskabet, fx på ture hvor forskellige muligheder blev drøftet.
Deltagerne arbejdede i landskabet mere end halvdelen af kursustiden.

Til spørgsmålet om sammenhæng mellem teori og praksis svarede deltagerne ifølge
figur 3, at de så en god sammenhæng.
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Tovholderrollen er ny for de deltagende lærere og pædagoger, og en del af
deltagerne i kurserne var blevet udpeget af en skoleleder. Det fremgår af figur 4, at
hovedparten af deltagerne så sig i stand til at vejlede kolleger i det fremtidige
arbejde som ”udeskoletovholdere” efter første kursus.

Ovenstående spørgeskemaer er et udpluk af den endelige
sammentælling.

Film fra projekterne
På kurserne udarbejdede deltagerne en film, som skulle vises og diskuteres i grupper
eller plenum. Forudsætningen for at få godkendt kurset var, at filmen blev produceret
og diskuteret af kolleger og undervisere.
Selv om et redigeringsværktøj ( appen explain everything) blev gennemgået gennem
små øvelser, var dette punkt svært for en del deltagere.
Der var enkelte deltagere der udarbejdede film i videoredigerings programmer
(fx IMovie eller Moviemaker).
I projekt ”Udvikling af Udeskole” var der 5 vejledningstimer til hver deltager, og dette
betød, at mere end 90 % fik udarbejdet en film.
I projekt ”Udeskole – Læring i bevægelse” var der kun mulighed for telefonisk
vejledning. Det betød at filmarbejdet blev mere besværligt. Ikke desto mindre fik ca.
ligeså mange i denne gruppe afleveret en film.
Eksempler på film kan ses på www.udeskole.nu , hvor filmene indgår i et
e-læringskursus om udeskole beregnet til brug på skoler, der gerne vil i gang selv.
Kvaliteten af filmene kan evalueres gennem deres brugbarhed i e-læringskurset.
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Mundtlige evalueringer
Der blev evalueret mundligt på alle kurserne. Det var helt overvejende meget
positive evalueringer. På udeskole tovholderuddannelsen fik alle til opgave, som en
del af slutevalueringen, at fortælle om tre helt konkret tiltag, de ville gøre, når de
kom tilbage til skolerne.
Det var stort set de samme ting, der kom frem:
1. få etableret et møde med ledelsen og få forventningsafstemt.
2. få samlet udeskolearbejdsgruppen og forventningsafstemme.
3. komme i gang med afprøvning af udeskoleforløb.
Ved evalueringerne forholdt deltagerne sig til målene for kurserne.
Mål for kurserne har været:

1. I forhold til punkt 1 viser evalueringerne, at deltagerne føler sig godt rustet. Selv
om de har tilegnet sig de fornødne kompetencer, var der dog en del, der ikke kunne
vise dette i deres film. Det skyldtes ofte problemer med at arbejde med digital
fremstilling i kursets filmprogram. Mange deltagere havde udarbejdet mange forløb
mellem de to kurser. Som inspiration brugte vi lærerhåndbogen: ”Udeskole –
undervisning uden for klasselokalet''.
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2. En del havde besvær med at formidle udeskoleundervisning over for kolleger og
ved at praktisere vejledning og sparring. Det skyldtes oftest, at deltagerne ikke fik tid
eller mulighed for at gøre dette, og at lederne sendte dem på kursus uden at følge op
på krav og forventninger efter kurset. Der er dog en del eksempler på deltagere, der
har fået en formel rolle og arbejdstid til vejlederrollen. En del deltagere havde fået 1-2
timer om ugen til det videre arbejde med udeskole.
3. På mange skoler opstod der netværk, dels som følge af kurserne (facebook
gruppen ”udeskoletovholdere” og grupper omkring kurserne) og dels som følge af, at
netværkene er opstået omkring deltagerne (nationalparker, UdeskoleNet, Skivedna,
regionale netværk mv) Se artikel om netværk.
4. Spørgeskema og mundtlig evaluering viste, at deltagerne følte sig godt rustet. Et
højt fagligt niveau er svært at operationalisere, idet det høje niveau kommer gennem
refleksioner, afprøvning, kendskab til teori, udvikling af erfaringer og viden om
forskning. Kurset vægtede at komme ind på alle disse områder, så det efterfølgende
kunne være en støtte i deltagernes praksis. Vi benyttede bl.a. en opsamling af disse
områder som litteratur i hæftet ”inspirationsguide til god udeskole”, en artikelsamling
og bogen Udeskoledidaktik (2018)
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Status på de involverede
skoler
Der er mange måder at lave status på et
efteruddannelsesprojekt.
Vi har valgt at se, om de involverede
skoler stadig arbejder med udeskole.
Da projekt Udvikling af Udeskole blev
afsluttet, havde alle skoler med
udeskolevejleder påtænkt at fortsætte
arbejdet med udeskole i det
efterfølgende skoleår.
Her to år efter ser det nok anderledes
ud, idet udviklingen på skoleområdet
skifter hurtigt.
Et problem med skoleudvikling i disse år
er, at skolerne tilslutter sig for mange
tiltag uden at vægte implementering på
længere sigt.
Efter 1. fase/pilotfasen i projekt
Udeskole – Læring i bevægelse, som
blev afsluttet i 2016, er der 4 ud af de 6
pilotskoler, der stadig arbejder med
udeskole og fortsat har deres tovholdere
ansat på skolen.
Ved afslutningen af 2.fase/
udbredelsesfasen her i 2019 arbejder 21
skoler fortsat med udeskole.

Diskussion
Perspektiver for fremtidige kurser
Efter en periode med mange udviklingsprojekter inden for udeskole er der i skrivende
stund lidt stilhed om undervisning uden for klasserummet. Der er ikke opstået nye
projekter, og udeskole drøftes ikke så meget i skoledebatten i fx Folkeskolen eller
Politiken Skoleliv.
Flere af kurserne viser, at tovholdere eller vejledere i skolen skal støttes i
dagligdagen, for at energien og gnisten kan fastholdes.
Selve tovholderrollen/vejleder rollen er kendt i folkeskolen, men det er svært at få
tilstrækkelig pondus, i en skole der ofte skal begrænse udgifter eller skære ned.
Det er vigtigt for et godt kursus, at deltagerne selv vælger at tage på kursus.
De kursister, der faldt fra udeskolevejlederkurset, var alle enten udvalgt af ledelsen,
uden de selv havde ønsket det, eller også var de blevet syge i perioden.
Vi er overbevist om, at det er vigtigt, at kurserne indeholder både teoretisk viden om
udeskole, læring og forskning og praksis. I kurserne har vi holdt fast i, at lærerne er
eksperter i at underviseog derfor ikke skal have opskrifter eller manualer til
undervisningsarbejdet. Der skal skabes rum for samtaler, deltagerne skal udfordres,
og der skal skabes plads til afprøvning og diskussioner af gode undervisningsforløb.
De kommer alle med en elevgruppe i tankerne og vil derfor helt naturligt tage
udgangspunkt i den i forhold til de stillede opgaver på kurset.
Vi har i nogle tilfælde inddraget erfarne udeskolelærere i kurserne som
gæstelærere, og også dette kan skabe gode diskussioner.
Oplægget har været, at udeskole kan gennemføres på mange forskellige måder.
Den enkelte skole skal i høj grad finde sin egen model som både personale og
ledelse tror på og kan justere, hvis der opstår behov for ændring.
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Ledelsens opbakning af kursus
Skoleledelsen er meget vigtig i forbindelse med opstart, støtte og implementering af
udeskole på lokale skoler. Ledelsen skal tage stilling til en række centrale spørgsmål.
Hvordan skal man strukturere hverdagens arbejde med udeskole? Skal alle klasser ud
en fast dag om ugen, eller skal lærerne individuelt selv planlægge udeskole i den
daglige undervisning.
Har skoler brug for en fast base i naturen, og/eller vil man i udeskole inddrage andre
steder i nærmiljøet? Se f.eks Tinderhøj skoles definition af udeskole hos dem.
At implementere udeskole i skolens undervisningskultur er ikke en opgave, der
kommer af sig selv, men kræver fokus, tid, støtte og prioritering ligesom andre
indsatser. Under hele processen er det vigtigt at gøre sig overvejelser omkring
udeskole, som en del af skolens samlede arbejde, overvejelser over ledelse og
support, italesætte, hvorfor man vælger at arbejde med udeskole, og hvad det skal
bidrage til. Det er vigtigt at udpege tovholdere/vejledere, der kan følge processen,
hente bidrag udefra til at kvalificere arbejdet med udvikling af kvaliteten i
undervisningen i udeskole og være opmærksom på barrierer for arbejdet med
udeskole.
Sådanne tovholdere kan fx være udeskolevejledere og/eller udeskolestyregruppe.
I begge projekter skulle alle skoler nedsætte en styregruppe bestående af lærere,
pædagoger og en person fra ledelsen.
Hvor ledelsen interagerede, fx med krav til alle lærere om at gennemføre
udeskoleundervisning et vist antal gange om året, opstod der stor udvikling og debat
om ''hvordan udeskole hos os'' Se fx artikel fra Strandgårdsskolen eller Tagensbro
skolen.
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Samarbejde og netværk
efter kurserne
I forbindelse med kurserne, har vi forsøgt at få samarbejde i gang mellem skolerne
og samarbejde i gang på skolerne.
I artiklen ”vi skal i gang med udeskole” har vi skitseret forskellige veje til at komme i
gang. Den ”alene praktiserende ildsjæl” vil altid være en svag indsats i arbejdet med
skoleudvikling. Historisk har enkeltlærere på mange skoler startet fx udeskole, og
derpå stoppet efter nogle år. Dette har vi undersøgt i forbindelse med kortlægning
2014 af alle folkeskoler og privatskoler i Danmark , hvor hovedparten af skolerne
havde en kort erfaringshorisont på under 5 år.
Alle kurserne er tilstræbt afholdt i lokalområder, og her har vi forsøgt at få
samarbejdsgrupper i gang. Oftest har deltagerne etableret en gruppe på Facebook
som afslutning på kurset. Den mest levedygtige Facebook gruppe er etableret af
underviserne på DGI’s kurser. Gruppen er levedygtig og aktiv, men indlæggene
kommer oftest fra underviserne/ansatte, der har tid til dette arbejde.
En del deltagere er blevet involveret i andre former for netværk , og vi kan fx se at
nogle kursister deltager på samlinger afholdt af UdeskoleNet.
Det er væsentligt at prioritere samarbejde lokalt og i skolegrupper indenfor nye
arbejdsområder som fx påvist i projekt Quest , hvor en væsentlig del af
opkvalificeringen, har bestået i at støtte til samarbejde såvel internt som eksternt
(mellem skoler).
Hvis skoleudvikling skal lykkes, skal der følge ressourcer med til at støtte de
involverede lærere. Ledelsen har en vigtig rolle i at støtte udviklingen, skabe rum for
faglige diskussioner og plads til at udviklingsarbejdet får gode rammer lokalt.

Idealiserede kurser på
baggrund af projekterne
Her fremlægger vi to forløb idet kurserne har været lidt
forskellige
Fra projekt ”Udeskole – Læring i bevægelse” (FED)
Drejebog til opsætning af kursus til uddannelse af Udeskoletovholdere (lille fed)
Formålet med uddannelsen er at uddanne lærere, pædagoger og andre undervisere
med interessere for udeskole.
Det betyder, at deltagerne skal:
Have en grundlæggende introduktion til udeskolefeltets teori.
Hvorfor US? (Historisk, definitioner, potentialer, forskningens forskellige vinkler og
resultater).
Have en grundlæggende introduktion til udeskolefeltets praksis
Hvordan US? (Finde gode læringsrum, eksempler på blå, brune, grå og grønne
læringsforløb).
Forholde sig til, hvordan de efter uddannelsen udfylder rollen som tovholder på
deres skole.
Hvordan får jeg opbakning fra min ledelse til arbejdet?
Hvordan kan jeg synliggøre mit arbejde på skolen?
Hvor starter jeg min indsats?
Hvordan skaber jeg forankring på kort og langt sigt?
Hvem er mine vigtigste samarbejdspartnere?
Undervisningen
For at opnå den bedste formidling bør det tilstræbes, at teori og praksis altid
bliver knyttet tæt sammen. Efter hvert ''tema'' skal der gives tid til, at deltagerne
reflekterer i par, mindre grupper, i plenum og tid til refleksion med logbog.
Ved ankomst: alle deltagere modtager en velkomstmappe, som indeholder
notesbog, program, deltagerliste, opgavebeskrivelser m.m.
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Dag 1 - kursus del 1
Formiddag: Velkomst, præsentation af kursusholdere og kursusdeltagere.
Herefter en kort opsamling på:
Erfaringer omkring udeskole på de deltagende skoler
Hvorfor er der interesse for udeskole på egen skole og mere bredt i samfundet?
Aktiviteter med fokus på at tage undervisningen ud og inddragelse af bevægelse.
Kursisterne får en opgave, som skal løses på ca. en time og filmes og bruges som
udgangspunkt for opsamling på dagen.
Eftermiddag - Herefter oplæg om:
Hvad ved vi om udeskole, US-historik og definition.
Hvad ved vi om bevægelse i skolehverdagen
Stedets identitet – uderummets muligheder, blå, grå, brun og grøn udeskole.
Konkret øvelser med læring i bevægelse indenfor 2-3 skolefag.
Aften: Opsamling på dagen bl.a. gennem de udarbejde opgavefilm, introduktion til
hjemmeopgave. Eventuel aften naturvandring.

Dag 2 og 3
Formiddag - Oplæg:
Hvad siger den seneste uddannelsesforskningen om erfaringer og teorier.
Hvad ved vi om uderumsledelse – erfaringer og viden inden for feltet.
Kursisterne arbejder i grupper omkring kort over nærområdet fra egen
arbejdsplads.
Eksempler på udeskole undervisningsforløb med udgangspunkt i læringsmål
Eftermiddag - Ude:
Der arbejdes med konkrete øvelser i byrummet og i naturen.
Aften: Brug af digitale medier, Nature Challenge. Opsamling på dagen, herunder
også spørgsmål til hjemmeopgaven
Dag 3
Formiddag: Fokus på tovholderrollen:
Kursisterne arbejder på tværs af skoler med udgangspunkt i udleverede
praksisspørgsmål omkring tovholderrollen.
Tovholderne fa hver skole afslutter med at fortælle de tre første ting, de vil gøre i
forhold til opstart eller videreudvikling af udeskole, når de er tilbage på
arbejdspladsen.
Middag/afrunding: Evaluering, opsamling af erfaringer og evt. spørgsmål til
hjemmeopgaven.

Der fastsættes et tidspunkt for den sidste kursusdel til fremlæggelse af film og
fælles respons fra gruppen og underviserne.
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Hjemmeopgaven skal laves inden for de efterfølgende 2-3 måneder.
Dette med udgangspunkt i erfaringen om at gives der alt for megen tid, skubbes
opgaven og muligheden for, at den ikke bliver løst stiger.
I skrive/arbejdsperiode har lærere og pædagoger haft mulighed for vejledning over
tlf./skype eller mail og i enkelte tilfælde ude på skolerne.
Inspirationsmateriale har på de første kurser været små film udarbejdet af andre
udeskolelærere og senere små film udarbejdet af udeskoletovholdere.
Derudover artikelmateriale udarbejdet til projekt Udvikling af Udeskole og
undervisningsforløb udviklet af DGI Storkøbenhavn.
Når hjemmeopgaven er afleveret og filmen godkendt, modtager man et kursusbevis
samt 2 udeskoletovholder stofmærker.

Fra Projekt Udvikling af
Udeskole
Første internatforløb
Dag 1:
10.00-12.00: Præsentation, øvelser og erfaringsudveksling på tværs af skolerne
12.00-13.00: Frokost
13.00-14.30: Eksempler på udeundervisning i forskellige fag
14.30-16.00: God udeundervisning? Hvad ved vi om udeundervisning uden for
klasserummet.
16.00-17.00: Ude undervisning i kulturrum – museums-/ historie- / zoologisk have -/
kultur. En kultur formidler fortæller om erfaringer med formidling for skoleklasser.
17.00-18.00: Udarbejdelse af udeundervisningsforløb på baggrund af Fælles Mål med
brug af apps.
18.00-19.00: Middag
19.00-21.00: Arbejde med egne undervisningsforløb i grupper på to med vejledning.
Vi ser på resultaterne som afslutning.
Dag 2.
9.00-10.00: Udeskolevejleder. Besøg af en udeskolevejleder, der deler erfaringer.
10.00-11.30: At være intern vejleder- muligheder/ udfordringer
11.30-12.30: Planlægning af udeskolevejlederarbejdet i skolegrupper med
sammenfaldende interesser. Hvad gør I, når I kommer hjem?
12.30-13.30: Frokost
13.30-15.00: Hjemmeopgaver og afsluttende planlægning
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Andet internatforløb
Erfaringsudveksling gennem præsentation af undervisningsforløb og præsentation af
et eksempel på vejledning af kolleger.
Alle undervisningsforløb/vejledningsbeskrivelser fremsendes en uge før anden
kursusdel til udeskole@via.dk
Alle udeskolevejledere præsenterer deres arbejde i mindre grupper.
Der lægges op til forskellige bearbejdningsformer med relevans for
udeskolevejlederenes kommende arbejde: kollegial vejledning, sparring,
lektionsstudier og kollegial supervision

Litteraturliste tilknyttet afsnit
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Definition og formål med udeskole
-https://udeskole.nu/wp-content/uploads/15_1_Danske-elevers-oplevelser-af-og-syn-på-udeskole.pdf
-http://videnomfriluftsliv.dk/sites/default/files/pdf/Pdf-filerfoelgeforskning_fra_udvikling_af_udeskole.pdf

Udvikling af kurser indenfor området udeskole
-I 2007 kortlagde Peter Bentsen udeskole og fandt, at udeskole eksisterede på 13-14 % af folkeskolerne. I
2014 kortlagde Niels Ejbye-Ernst og Peter Bentsen feltet igen og fandt, at ca. 19% af folkeskoler og friskoler
praktiserede udeskole mere end en halv dag om ugen i mindst en klasse.
-https://udeskole.nu/wp-content/uploads/34_2_UdeskoleNet-–-et-landsdækkende-netværk-omudeskole.pdf
-https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/udeskole-paa-laerer-ogpaedagoguddannelsen(db6a484f-4331-4073-8441-c07ad5ffe0a1).html

Udeskolevejleder uddannelser i projekt udvikling af udeskole
-https://udeskole.nu/wp-content/uploads/28_3_Udvikling-af-Udeskole-–-et-treårigt-udviklings-ogdemonstrationsprojekt.pdf
-https://skovskolen.ku.dk/dokumenter/udeskolevejleder_2016_web.pdf_kopi/
-https://udeskole.nu/wp-content/uploads/32_4_Udeskoletovholdere-udeskolevejledere-ogudeskolenetværk.pdf

Hvad indeholder rapporten
-https://udeskole.nu/wp-content/uploads/12_3_Inspirationsguide-til-god-udeskolepraksis.pdf

Empiri og præsentation af resultater
-https://udeskole.nu/wp-content/uploads/77_1_Forskning-i-udeskole.pdf
-https://nexs.ku.dk/forskning/idraet-individ-samfund/forskningsclustre/cluster-1/projekter-cluster1/teachoutliste/
-https://udeskole.nu/wp-content/uploads/15_2_Følgeforskning-fra-udvikling-af-udeskole.pdf

Mundtlige evalueringer
-http://goforlag.dk/butik/produkt.aspx?altTemplate=go_produkt&id=62450
-https://udeskole.nu/wp-content/uploads/34_1_Udvikling-af-Udeskole-og-netværk.pdf
-https://udeskole.nu/wp-content/uploads/12_3_Inspirationsguide-til-god-udeskolepraksis.pdf

Ledelsens opbakning af kursus
-https://tinderhoej-skole.skoleporten.dk/sp/file/48369346-8c76-4126-9933-320cf8936db7)
-https://udeskole.nu/wp-content/uploads/18_1_Udeskole-på-Strandgårdskolen.pdf
-https://udeskole.nu/wp-content/uploads/16_1_Udeskole-på-Tagensbo-Skole.pdf
-https://udeskole.nu/wp-content/uploads/21_1_Vi-skal-i-gang-med-udeskole-til-august.pdf
-https://udeskole.nu/wp-content/uploads/81_1_Undersøgelse-af-udbredelsen-af-udeskole-i-2014.pdf
-https://udeskole.nu/wp-content/uploads/34_1_Udvikling-af-Udeskole-og-netværk.pdf
-https://projekter.au.dk/q-model/quest-projektet/

Udeskoletovholder eller
udeskolevejleder
Evalueringsrapport af: Charlotte Åsell Pedersen og Niels Ejbye-Ernst
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