
Fra kulturændringer til skemaændringer

udeskole



Udeskole på Tinderhøj Skole

Alle elever på Tinderhøj Skole har jævnligt udeskole uv.

(minimum 4 gange årligt)



Hvad er udeskole?

INDE – UDE – INDE

Blå og Grøn natur – Kultur - By

Faglig uv. i understøttende rammer

På Tinderhøj kan det også være på egen matrikel

Overlap til åben skole og udeundervisning 



Hvad er Tinderhøj Skole?

Folkeskole i Rødovre

Natur, by og København

2-3 spor, 0.-9.klasse

Grøn Skole i 2016
Natur og Bæredygtighed:

Udeskole

Fællesskab

Undersøgende uv. 



Elementer i overblik

Lærerne

Samarbejde lærere – ledelse- skolechef

Skemaændringer

Vidensdeling

Progressionsplanen

Ekstern hjælp
DGI

Åben Skole

Eleverne



Lærerne

Frontløberne

Praktikerne

Skeptikerne



Samarbejde, tillid og tryghed

Aftaler = forventninger
To lærere til indskoling

En lærer ud med udskoling

Individuel vurdering

Cykle eller ej

Ledelse, der er tydelig

Skolechefen støttede økonomisk



Skemaer

Manglede skemaer med sammenhængende tid
Én lektion n/t er problematisk

Tema torsdage
En hel dag, ét fag



Vidensdeling

Over flere skoleår

Fagteams med udeskole tema
Tag udgangspunkt i din årsplan

Lærermøder –viden på tværs af fag/årgang

Workshops med tovholdere

Tovholderne til planlægning, sparring, udførelse



Progressionsplan og praktisk

Progressionsplanen sikrer grøn dannelse

Grejbanken understøtter praktikken



Ekstern

Åben Skole indsats i Rødovre Kommune samtidig med Grøn Skole
Overlap skabte skub

DGI udeskole 
Workshops

Tovholdere, 3 stk.

Certificering = identitet



Eleverne

Første år udfordring for de store, der ikke var vant til det

Skolehave
Fryser er den største udfordring

Forvirrende 

Spændende

0.klasse, endnu et redskab

Legende uv. vs meta forståelse (de voksnes diskussion)



Hvad ser vi…

Det samme som forskningen

Det sænker konfliktniveauet

Styrker trivslen 
E-E, E-L

Nogle andre dynamikker

Mere sprog

Bevægelse i uv

Varieret uv

Ressource i en coronatid



Næste skoleår

Del af DNA

Fortsætte workshops og fokus til møder

Nye ansatte 



Mere om konkrete forløb, mere meta

https://tekxrk.dk/udeundervisnin
g/

Center for Børn og Natur
https://centerforboernognatur.dk/p
rojekter/hjaelp/hjaelp---jeg-skal-ud-
og-jeg-vil-gerne-blive-ved/

Skoven i Skolen
forløb

https://tekxrk.dk/udeundervisning/
https://centerforboernognatur.dk/projekter/hjaelp/hjaelp---jeg-skal-ud-og-jeg-vil-gerne-blive-ved/


Tak for jeres opmærksomhed

Anne Mette Glarbo Sieber

Grøn Koordinator

cn24348@rk.dk

Lars Vadmand

Skoleleder

cn25043@rk.dk
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