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2 Innledning
2.1 Organisering
Den naturlige skolesekken (DNS) er et samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og
Miljøverndepartementet (MD). Prosjektansvarlige er Utdanningsdirektoratet (Udir) og Direktoratet
for naturforvaltning (DN). Naturfagsenteret er sekretariat, ansvarlig for den daglige driften av
prosjektet og ansvarlig for nettstedet www.natursekken.no. Les mer om bakgrunn, organisering og
målformuleringer på www.natursekken.no.

2.2 Videreføring av DNS
2.2.1 Høsten 2010
Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 56-08 fra Kunnskapsdepartementet om DNS og
oppdragsbrev til de nasjonale sentrene 2010-2011, og ber Naturfagsenteret videreføre arbeidet.
Oppdragsbrev fra Udir datert 14.4.2010 legger vekt på følgende:
”Vi vil særlig peke på følgende punkter som sentrale i den videre satsingen:





Berekraftig utvikling og generell del av læreplanen som en del av opplæringen i fag
rekruttering av morgendagens arbeidstakere innen teknologi, realfag, samfunnsøkonomi
utdanning av arbeidstakere som har bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens
miljøutfordringer og som er i stand til å forstå og utvikle løsninger på dagens og framtidas
mange miljøproblemer og energiutfordringer
implementering av Kunnskapsløftet (reformperspektivet)”

Videreføringen av DNS høsten 2010 inkluderte videreutvikling av nettstedet www.natursekken.no,
drift av sekretariatet og ressursgruppe og støtte til nye skoler og til medlemmer av referansegruppa.

2.2.2 Ressursgruppa
Fra høsten 2010 har ekstern ressursgruppe bestått av Ingunn Fjørtoft (Høgskolen i Telemark) og Arne
Nikolaisen Jordet (Høgskolen i Hedmark).

2.2.3 Skoler

Føringer 2010-2011
(Endret i utlysningsbrev av 7.5.2010)
Undervisningsopplegg knyttet til DNS skal ha følgende føringer:
-

-

Perspektiv: Undervisningsopplegg som utarbeides, bør passe inn under paraplyen
nysgjerrighet og kunnskap om naturen, bevissthet om bærekraftig utvikling og økt
miljøengasjement. Dette kan også involvere samfunnsmessige og teknologiske forhold som
fremmer bærekraftig utvikling. Det er viktig at perspektivet i Den naturlige skolesekken
synliggjøres.
Faglighet: Det er viktig at undervisningsoppleggene har høy faglig kvalitet. Oppleggene skal
favne om 2 eller flere fag, slik at det blir flerfaglige undervisningsopplegg. Regifagene er
naturfag og samfunnsfag. Minst ett av disse fagene skal være representert, men alle
fellesfagene i grunnopplæringen kan bidra til gjennomføringen av prosjektene. Spesielt er
kroppsøving og mat og helse interessante fag i denne sammenhengen.
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-

Fagdidaktikk/ Læreplan: DNS er forpliktet på Læreplanverket Kunnskapsløftet (LK06), det vil
si Generell del, Prinsipper for opplæringen og Læreplaner for fag med relevante
kompetansemål i fellesfagene (mat og helse, samfunnsfag, kroppsøving, naturfag, norsk og
matematikk).
Bruk av grunnleggende ferdigheter i læringsprosessene skal vektlegges, og utforskende
arbeidsmåter (Forskerspiren) skal være en viktig måte å arbeide på. Den vitenskaplige
tilnærmingen til naturfag som er grunnlaget for Forskerspiren, kan også anvendes for de
andre fagene i DNS. Vi vil derfor anbefale skolene å se spesielt på dette hovedområdet i
naturfagplanen.

-

Det er viktig at skolens nærmiljø tas i bruk som læringsarena.

Skolene bes om å komme med forslag til vurdering for læring (underveisvurdering), vurdering av
læring (sluttvurdering) og elevenes egenvurdering i undervisningsoppleggene.

Utlysning
Grunnskoler og videregående skoler, Vg1 kunne våren 2010 søke om inntil kr 50 000,- for å
utvikle/videreutvikle flerfaglige undervisningsopplegg i nærmiljøet ved skolen. Søknadsfrist var 8. juni
2010( http://www.natursekken.no/nyhet/vis.html?tid=1405370).

Søknader og tildeling
Våren 2010 kom det inn 200 søknader til Naturfagsenteret om midler i DNS. Av disse søknadene fikk
109 (vedlegg 1) skoler i 19 fylker i august 2010 tildelt midler. Skolene fikk fra kr 10 000,- til kr 50 000,for å utvikle/videreutvikle undervisningsopplegg i forhold til kriteriene i DNS. Både barnetrinnet,
ungdomstrinnet og Vg1 er representert (vedlegg 2). Skolene fikk tildelt midler på grunnlag av
søknaden og i forhold til kriterier for utvelgelse som ble utarbeidet (vedlegg 3). I desember 2010 fikk
Mjær ungdomsskole i Akershus og Fyrstikkalleen skole i Oslo tildelt midler fra DNS til ”Elevenes
miljøstatus”. Disse to skolene deltok våren 2011 som pilotskoler for ”Miljøjournalistene”, et
skoleprosjekt som utarbeides av Klima- og forurensningsdirektoratet i samarbeid med
Naturfagsenteret og DNS.

2.2.1 Referansegruppa

Utlysning
Organisasjoner og institusjoner som bidrar i referansegruppa og deltar i arbeidet med å utvikle
prosjektet DNS, kunne våren 2010 søke om midler. Utlysningen ble sendt ut til referansegruppa.
Søknadsfrist var 1. september 2010.

Søknader og tildeling
Det kom inn 9 søkere om midler, av disse var 6 søkere medlemmer i referansegruppa og berettige
søkere. Totalt ble det søkt om nær 2,9 mill kr. Naturfagsenteret tildelte fra 40 000,- til 300 000,- kr til
Nordland Nasjonalparksenter, Norges Naturvernforbund, Friluftsrådenes Landsforbund, Hamar
naturskole, Skogbrukets kursinstitutt og Den norske turistforening (tabell 4, kap 4.1).

2.3 Økonomi
For 2010 har KD ved Udir budsjettert med 3,0 mill kr og MD budsjettert med 5 mill kr, hvorav DN
disponerer 4,5 mill kr. Av disse midlene har Naturfagsenteret fått overført totalt 7,1 mill kr til
prosjektet (tabell 1).
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Tabell 1: Økonomioversikt 2010 for Den naturlige skolesekken ved Naturfagsenteret

Midler Naturfagsenteret har fått overført til prosjektet
Den naturlige skolesekken for 2010
Fra

Føring

Beløp (kr)

DN

Tilskudd til skoler

3 100 000

DN

Tilskudd til referansegruppa i DNS

1 000 000

Udir

Tilskudd til skoler

3 000 000

Totalt

7 100 000

3 Beskrivelse av skoleprosjektene
Vilkårene for tildelingen til skolene var å lage ett eller flere undervisningsopplegg i flerfaglige tema
som inkluderer minst to fag hvor det ene må være naturfag eller samfunnsfag. Undervisningsopplegget skal gjennomføres i tilknytning til ordinær undervising ved skolen. Undervisningsoppleggene skal ta hensyn til føringene (2.2.3) for DNS og kunne deles med andre på nettstedet
www.natursekken.no.
Skolene ble bedt om å sende inn skisse til undervisningsopplegg i en egen mal (vedlegg 5) og
fullstendig budsjett innen 1. desember 2010. Malen til undervisningsopplegg bygde videre på det
skolene ble bedt om å skissere i søknaden til DNS. Endelig undervisningsopplegg ble skolene bedt om
å sende inn innen 8. april 2011. På grunn av ønske fra mange skoler ble denne fristen endret til 29.
april 2011. Regnskap med kvitteringer skulle sendes innen 1. juni 2011. For å få til møtepunkter
mellom skolene og mellom skolene og ressursgruppa ble alle skoler som hadde fått tildelt midler fra
DNS, invitert til en regional samling i februar-mars 2011. Referansegruppa i DNS ble informert om
samlingene, og de organisasjonene som ønsket det, kunne stille med en representant.
Prosjektskolene fikk tilsendt en e-post med 3 hovedspørsmål (beskrevet i kap 3.3) og ønske om en
tilbakemelding innen 17. juni, etter endt gjennomføring av undervisningsopplegg. Skolene hadde
tidligere blitt gjort kjent med at det var ønske om en refleksjon/tilbakemelding på prosjektet innen
17. juni.
Vurdering av undervisingsoppleggene, erfaringer fra regionale samlinger og innsamling av
problemstillinger fra skolene til samlingene samt svar på refleksjon/tilbakemelding danner
hovedgrunnlaget for vurderingene av prosjektskolene i denne rapporten.

3.1 Innhold i undervisningsoppleggene
Naturfagsenteret og ressursgruppa ønsket ved forrige prosjektår generelt mer detaljer på innhold i
det skriftlige undervisningsopplegget, for lettere å kunne komme med innspill til faglige og
fagdidaktiske endringer/ forbedringer. I dette prosjektåret ble det jobbet med en tydeligere mal
(vedlegg 4) til søknaden fra skolene slik at en skisse til undervisningsopplegg allerede var påbegynt
ved prosjektoppstart skoleåret 2010-2011. I videre arbeid med undervisningsoppleggene ble det
sendt ut en fullstendig mal med forklaringer (vedlegg 5) på høsten 2010. Denne malen skulle brukes
til det skriftlige undervisningsopplegget med leveringsfrist 1. des 2010. Undervisningsoppleggene fra
skolene ble viktige for ressursgruppa og Naturfagsenteret i forberedelsene til de regionale
samlingene. De regionale samlingene er lagt opp til å gi gode tilbakemeldinger og veiledninger for å
videreutvikle undervisningsoppleggene ved prosjektskolene i DNS. I etterkant av samlingene ble det
gitt en generell skriftlig tilbakemelding til alle prosjektskolene om beskrivelser og innhold i
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undervisningsoppleggene. Prosjektgruppa har mottatt mange positive tilbakemeldinger både på
innholdet ved de regionale samlingene og på den skriftlige tilbakemeldingen i etterkant.
Mange skoler leverte ikke endelig undervisningsopplegg innen fristen 29. april. Flere av skolene
ønsket mer tid til beskrivelsene, mens andre hadde levert gode skisser i desember 2010. En av
kommentarene som gjentar seg ofte som tilbakemelding fra lærere (kap 3.3.), er arbeidsomfanget
med å beskrive undervisningsopplegget som gjennomføres ved skolen. Lærerne bruker ord som
hektisk, arbeidskrevende, arbeidsomt, krevende, tidkrevende etc om skriveprosessen. De fleste
legger til noe positivt som interessant, spennende, motiverende, engasjerende i samme setning, slik
at tolkningen kan diskuteres. Noen lærere sier rett ut at grunnen til at de ikke søker om å være
prosjektskoler neste skoleår er det ekstra arbeidet med administrasjon og beskrivelse av
undervisningsopplegg som forventes av dem.
Etter dialog og e-post utveksling med mange skoler har vi ofte kommet frem til leveringer i mai-juni
2011. En siste generell henvendelse er sendt ut til skolene 13. juni 2011, hvor de blir bedt om å sende
inn undervisningsopplegg og regnskap. To skoler har utsatt prosjektet til høsten pga sykdom.
En kortfattet beskrivelse av skoleprosjektene er oppsummert og vedlagt (vedlegg 6). En mer detaljert
beskrivelse av 8 enkeltprosjekter er beskrevet i tabell 2

3.1.1 Vurdering av skoleprosjektene
Naturfagsenteret og ressursgruppa har gått igjennom og vurdert alle innleverte
undervisningsopplegg i mai-juni 2011. Det skriftlige materialet fra mange skoler er vurdert som bra
og mange inneholder de perspektivene som DNS ønsker skal inkluderes i undervisningsoppleggene. I
vurderingene av 8 skoleprosjekter i tabell 2 har vi sett på de mest sentrale perspektivene i DNS som
flerfaglighet, utforskende arbeidsmåter, bruk av nærmiljø, utdanning for bærekraftig utvikling og om
grunnleggende ferdigheter er synliggjort. Det er også vurdert om kompetansemål til opplegget er
beskrevet og om kompetansemålene er konkretisert med læringsmål for dette
undervisningsopplegget. De 8 skoleprosjektene i tabell 2 er valgt ut som et tilfeldig utvalg av
forholdsvis godt beskrevet undervisningsopplegg som er sendt inn til Naturfagsenteret. De er valgt ut
med hensyn til ulike skoletyper og fra ulike fylker i landet.
I vurderingen av de skriftlige undervisingsoppleggene fra prosjektskolene er det stor variasjon av
innhold. Vår tilbakemelding til prosjektskolene kan sammenfattes i de punktene som ble sendt ut
som tilbakemelding etter de regionale samlingene:
-

Beskriv en tydelig målsetning for undervisningsopplegget som setter leseren godt inn i hva
prosjektet skal dreie seg om. Legg gjerne inn delmål rettet mot undervisningen/aktivitetene
som skal gjennomføres.

-

Beskrivelsen av undervisningsopplegget bør inneholde tema og fag som er involvert og
tidsbruk for forarbeid, gjennomføring og etterarbeid. Det bør beskrives hvilke utvalgte
aktiviteter som skal gjennomføres, organiseringen og stedsbeskrivelse av området,
naturtypen etc. Dersom det inngår et samarbeid med frivillig
organisasjon/høgskole/museum/vitensenter/Nasjoanlparksenter/kommune/bedrift etc. bør
samarbeidet beskrives.

-

Vis til hvilke kompetansemål fra de ulike fagene som dekkes i undervisningsopplegget. Alle
involverte kompetansemål må konkretiseres med læringsmål for dette
undervisningsopplegget. Lag gjerne vurderingskriterier til disse læringsmålene. Det er viktig
å få frem hva dere ønsker elevene skal forstå etter at dere er ferdige med undervisningen.

-

Beskriv hvordan undervisningsopplegget bidrar til elevenes kompetanse slik at de kan bidra,
og aktivt delta til en bærekraftig utvikling.

-

Beskriv hvordan elevene bearbeider stoffet gjennom bruk av grunnleggende ferdigheter.
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-

Vis gjerne hvordan dette undervisningsopplegget er plassert inn i skolens lokale læreplan.

-

Beskriv gjerne hvordan prosjektet skal formidles til det lokale nærmiljøet.

Det er ofte vanskelig å gi tilbakemelding på mange av skoleprosjektene, da de ikke er så fyldig
beskrevet og det er vanskelig for en utenforstående person å forstå hva som gjøres på de ulike
prosjektskolene. Gjennom presentasjon av prosjekter og diskusjoner rundt problemstillingene
skolene ønsket å diskutere ved de regionale samlingene, ble det gjort mange avklaringer i forhold til
”Mal for undervisingsopplegg”. Flere lærere har satt pris på denne veiledningen og våre
tilbakemeldinger. Det har gitt godt dokumenterte undervisningsopplegg rundt omkring på mange
skoler hvor de kan videreføres neste skoleår av andre lærere og elever.
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Tabell 2: Beskrivelse av 8 skoleprosjekter i DNS med ressursgruppa sine vurderinger.

Skole:

Rubbestadneset skule (Hordaland)

Tittel:
Trinn:
Fag:

Nærmiljøet - bærekraftig utvikling?
8. og 9. trinn
Naturfag, samfunnsfag, mat og helse og kroppsøving er hovedfagene. I
tillegg blir norskfaget trukket inn der det er naturlig.
Samarbeidspartnere: Miljøavdelingen i Hordaland fylke, Miljøavdelingen i kommunen, Bømlo
Jeger- og fiskerforening, Bømlo vann og avløp, Aksjon Rein Innværfjord
Hovedmålsetning:
Det overordnete målet med undervisningsopplegget har vært å lære
elevene om bærekraftig utvikling gjennom å se hvordan menneskelig
påvirkning har påvirket lokale økosystem. Skolen tar utgangspunkt i to
økosystem, Innværfjorden (fjæra) og Selevatnet (ferskvann.)
(Naturvitenskaplige) registreringer i begge vannene er bærebjelken i
prosjektet og danner utgangspunktet for det videre arbeidet i både naturfag
og samfunnsfag. Opplegget har en rekke delmål, bl.a å bli kjent med utstyr
og metoder for registreringer i en biotop, begreper og uttrykk relatert til
temaet, lære å ferdes utendørs hele året og å bli glad i naturen.
Vurdering: (Hvordan har skolen klart å jobbe med de ulike perspektivene i DNS?)
Undervisningsopplegget involverer flere fag, deriblant to av føringsfagene for DNS. Det går tydelig
fram av beskrivelsen av undervisningsopplegget hvordan de ulike kompetansemålene i hvert fag er
ivaretatt gjennom prosjektet. Skolen viser dette gjennom å ha etablert tydelige læringsmål for
elevene innenfor hvert fag knyttet til prosjektet. Skolen involverer flere eksterne
samarbeidspartnere i undervisningsopplegget, både offentlige etater og lokale foreninger. Avhengig
av deres kompetanse er samarbeidspartnerne involvert både i forberedende undervisning, i
feltarbeidet og gjennom kursing av lærerne. Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i lokale
utfordringer knyttet til forvaltning av Innværfjorden, og skolen benytter seg av lokale eksterne
aktører for å hente inn kompetanse og belyse problematikken. Skolen fokuserer på bærekraftig
utvikling gjennom å se på utviklingen av et lokalt økosystem og forvaltningen av dette.
Forskerspiren og den utforskende eleven blir ivaretatt gjennom registreringer og observasjoner i
begge økosystemene. Gjennomføringen og resultatene av disse knyttes sammen med undervisning
om bærekraftig utvikling. Skolen legger vekt på å trekke inn samfunnsspørsmål i diskusjoner og
drøftinger omkring den bærekraftige utviklingen. Lokalmiljøet blir nyttet som læringsarena. Det
legges opp til registreringer året rundt på begge destinasjoner (ferskvann og i fjæra)og dette er med
på å gi prosjektet kontinuitet. De grunnleggende ferdighetene er i varetatt i de involverte fagene.
Anbefaling til videre arbeid med prosjektet:
Det kan arbeides med å la forskning og forvaltning få ta del i elevenes resultater fra feltarbeid og
deres drøftinger rundt den bærekraftige utviklingen i de to nevnte økosystemene. Bruk av
miljolare.no kan være et godt verktøy for å komme i gang med dette. Nettstedet inneholder flere
aktiviteter som er relevante for skolens tema og kan formidle kontakt med både forskning og
forvaltning. Det kan arbeides videre med å tydeliggjøre læringsmålene for elevene.
Skolen kan legge ytterligere vekt på de grunnleggende ferdighetene og hvordan de kan inngå i alle
fag og bidra til et enda sterkere tverrfaglig fokus. Skolen sier selv at lærerne som har hovedansvar
for prosjektet er engasjert i faget, har faglig kompetanse og har brukt nærområdet som
læringsarena i mange år. Det kan arbeides med at prosjektet blir ytterligere forankret i skolen, slik
at dette kan komme flere elever og lærere til gode.
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Skole:

Gjøvik videregående skole (Oppland)

Tittel:

Bevaring av biologisk mangfold, overvåking

Trinn:

Vg1

Fag:

Naturfag og geografi.

Samarbeidspartnere: Gjøvik kommune v/teknisk etat.
Hovedmålsetning:

Å bli kjent med begrepet rødliste og bakgrunnen for at slike lister
utarbeides, å bli kjent med en lokal rødlisteart og å spre kunnskap om en
truet art i elevenes nærmiljø.
Vurdering: (Hvordan har skolen klart å jobbe med de ulike perspektivene i DNS?)
Prosjektet går ut på at elevene samler inn og flytter rødlistearten liten salamander (Triturus
vulgaris) fra et badeanlegg i Gjøvik til et lokalt tjern hvor salamanderen hører naturlig hjemme.
Prosjektet har en tverrfaglig profil ved at arbeidet på en naturlig måte knyttes til kompetansemål i
fagene naturfag og geografi og mot begrepet bærekraftig utvikling. Fokus i naturfag er på
salamanderen som art (artsmangfold), mens elevene i faget geografi fokuserer på salamanderens
leveområder og begrepet naturlandskap (økosystemmangfold) og forvaltning av arter (rødliste). Alle
de fem grunnleggende ferdigheter er involvert på en naturlig måte. Arbeidet bygger også på
målområdet forskerspiren i naturfag.
Prosjektet baserer seg på aktiviteter i skolens nærmiljø og elevene får anledning til å forholde seg
aktivt til en lokal miljøutfordring. Elevene involveres på en naturlig måte i en handlingsorientert
undervisning hvor det etableres en nær og naturlig forbindelse mellom læringsaktiviteter i og
utenfor klasserommet.
Anbefaling til videre arbeid med prosjektet:
Det bør legges mer vekt på å styrke arbeidet med forskerspiren, dvs. den vitenskapelige
tilnærmingen i prosjektet, for å sikre at kjernen i forskerspiren kommer tydeligere fram, det vil si
elevenes arbeid med hypotesedannelse, systematiske observasjoner/utforsking av et gitt tema samt
bearbeiding og presentasjon av resultatene. Det ser også ut til at vurderingen av arbeidet
hovedsakelig er knyttet til sluttvurdering. Det kan derfor jobbes med et tydeligere fokus på
underveisvurdering (formativ vurdering) i undervisningsopplegget.
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Skole:

Lusetjern skole (Oslo)

Tittel:
Trinn:
Fag:

Lusetjern miljøskog, helhetlig skoleopplegg.
1.-7. trinn
Naturfag, samfunnsfag, kroppsøving, norsk, matematikk, mat og helse, kunst
og håndverk, engelsk og RLE vil alle være med i ulike opplegg
Samarbeidspartnere: Oslo park og idrett, Frivillighetssentralen på Holmlia, Holmlia bibliotek,
Parselhagene, FAU, Søndre Aas gård, Forfatter Karin Kinge Lindbo
Hovedmålsetning:
Gjennom prosjektet skal elevene få et bevisst forhold til miljøvern og
bærekraftig utvikling. Elevene skal bruke utforskende arbeidsmåter på
utedagene, som skal bearbeides inne i klasserommet. Elevene skal oppleve
glede ved å oppholde seg i naturen og erfare at skogen er et egnet område
for fysisk aktivitet.
Vurdering: (Hvordan har skolen klart å jobbe med de ulike perspektivene i DNS?)
Lusetjern skole tar tak i et lite skogsområde rett ved skolen og gir elevene gjennom dette prosjektet
et eierforhold til området. Området som i hovedsak består av løvskog, var forsøplet og nedgrodd.
Prosjektet er et skoleomfattende tverrfaglig prosjekt som skal inneholde flere små og store
undervisningsopplegg på ulike trinn gjennom hele året.
Gjennom prosjektet skal elevene få en bevissthet i forhold til miljøvern og bærekraftig utvikling.
Dette gjør skolen på ulike nivå gjennom prosjektet og viser hvor naturlig dette kan legges i en
ordinær undervisning, når det er godt planlagt. Prosjektet legger til rette for situasjoner der barna
får gjøre egne konkrete erfaringer og arbeide med utforskende arbeidsmåter. Alle
undervisningsopplegg skolen har beskrevet er godt knyttet til kompetansemålene og
grunnleggende ferdigheter. Ved å bruke uteundervisning som arbeidsmåte legger skolen til rette for
situasjoner der barna får gjøre egne konkrete erfaringer, som igjen kan knyttes til
kompetansemålene og grunnleggende ferdigheter. Gjennom samspillet ute og inne er det tydelig at
elevene skal ha et faglig læringsutbytte, et sosialt læringsutbytte, et fysisk motorisk læringsutbytte
og mangfoldige mestringsopplevelser.
Gjennom bilder og rapporter skal elevene dokumentere funn av søppel, registrering av arter og
vannkvalitet slik at resultatene kan følges gjennom flere år. Prosjektlederen jobber for å involvere
alle lærerne på skolen slik at hele skolen får et eierforhold til prosjektet.

Anbefaling til videre arbeid med prosjektet:
Prosjektet viser til potensialet som ligger i å ta i bruk områder som ligger rett ved skolen. Prosjektet
viser også mangfoldet av samarbeidspartnere som skolen kan knytte til skolefagene for å gi de
relevans til hverdagslige situasjoner. En utfordring som skolen påpeker er ønske og behovet for at
slike prosjekter legges inn i lokal planer. For å bevisstgjøre andre lærere, foreldre og nærmiljøet i
sin helhet bør prosjektet legges inn i skolens lokale planer. Skolen kan også i framtidige prosjekter
sette av tid og ressurser ved skolen til å beskrive undervisningsopplegg som gjennomføres. I
beskrivelsene er det viktig å vise til konkrete læringsmål i alle fag som involveres i
uteundervisningen.
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Skole:

Selbu videregående skole (Sør-Trøndelag)

Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Soppen-den naturlige delikatesse
Vg1
Naturfag og kroppsøving
Selbu kommune, Skogetaten, Fjellstyret, Skolelaboratoriet ved NTNU
Naturopplevelse, nysgjerrighet – soppen som en del av det naturlige matfat.
I lokalmiljøet finnes det mye spiselig sopp som mange elever ikke kjenner.
Elevene skal få både en smaks- natur- og forskeropplevelse ved å
gjennomføre et undervisningsopplegg i utmark rundt skolen.
Vurdering: (Hvordan har skolen klart å jobbe med de ulike perspektivene i DNS?)
Undervisningsopplegget legger vekt på en god forankring i de læreplanmål prosjektet skal dekke.
Det arbeides grundig i planleggingsdelen for å kunne involvere elevene i størst mulig grad. Det er en
god kombinasjon mellom inne – og uteundevisning.
En hoveddel vil være å ta med eleven ut i utmarka der de skal oppsøke både urskog og kulturskog.
En del av ”soppfangsten” vil kunne tilberedes ut i naturen mens en annen del skal tas med tilbake til
skolen for analyse. Elevene skal også vurdere naturtyper der de skal undersøke et økosystem og
vurdere hvor det er suksesjonsprosessen. Tverrrfagligheten vektlegges i opplegget ved at både
naturfag og kroppsøving er formulert. Med bakgrunn i at Selbu hadde store nedfall av radioaktivtet
etter Tsjernobyl-ulykken der bl.a. sau har vært gjennom en nedfóring, måles radioaktivteten i
soppen. Skolen har opprettet samarbeid med Skolelaboratoreiet ved NTNU til dette arbeidet.
Elevene deltar aktivt ved å finne svarene på ”de hypoteser” som elevene har utarbeidet på forhånd.
Utforskende arbeidsmåter i prosjektet blir godt ivaretatt. Elevene skriver rapporter der de også skal
forberede og gjennomføre en presentasjon av resultatene.

Anbefaling til videre arbeid med prosjektet:
Prosjektet har potensialer for å bli et godt tverrfaglig undervisningsopplegg og det bør arbeides med
å gi flere fag, spesielt samfunnsfag, større plass og betydning i undervisningsopplegget. Det bør
også utarbeides læringsmål der bidrag fra de enkelte fagene tydeliggjøres. Skolen kan med fordel
jobbe mer med soppfunnene til elevene ved å registrere funnene på miljolare.no. Resultatene kan
presenteres i ulike former for etterarbeid utover rapportskriving som for eksempel brosjyrer,
avisartikler, infoplakater og lignende. Samarbeidet med skolelaboratoriet bør beskrives i
undervisningsopplegget slik at andre lærere og skoler kan få innsikt i samarbeidet.
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Skole:

Helle skole (Telemark)

Tittel:
Trinn:
Fag:

Mørlandstjenna – en fremtidig perle, Kragerø kommune
5. trinn
Naturfag, historie, kroppsøving, kunst og håndverk, samfunnsfag,
matematikk
Samarbeidspartnere: Helle Forum, Helle skoles FAU, Historielaget v/lokalhistoriker
Hovedmålsetning:
Målet er å vise elevene hvor viktig det er å ta vare på naturen og rette opp
det menneskene har ødelagt, samtidig som man har et område hvor det er
enkelt å legge til rette for naturfaglig undervisning. Det kan bli en fin biotop
med mange og varierte muligheter for tverrfaglig undervisning. Samtidig får
vi med det lokalhistoriske perspektivet.
Vurdering: (Hvordan har skolen klart å jobbe med de ulike perspektivene i DNS?
Forskerspiren blir ivaretatt ved at elevene skal formulere undrespørsmål angående livet i dammen
og gå på jakt etter ” spor” i nærmiljøet. Elevene skal publisere resultater fra egne undrespørsmål og
undersøkelser også ved å bruke digitale verktøy. Prosjektet tar opp et kulturhistorisk tema i et
bærekraftig perspektiv. Elevene blir med på et kultur- og naturhistorisk restaureringsarbeid og
utfører naturfaglige undersøkelser av ferskvannssystemet. Undervisningen legger opp til at elevene
blir kjent med sin lokalhistorie. Veldig mange av dammene er i ferd med å gro igjen, så denne
kunnskapen blir en viktig del av prosjektet. De grunnleggende ferdighetene jobbes med i ulike fag,
men blir spesielt lagt vekt på i naturfag. Det legges vekt på å øke elevenes kompetanse i god
deltakelse i samtale (ved for eksempel aktiv lytting), ved deltakelse i diskusjoner på en saklig og
tydelig måte, ved å finne fram til fakta, kunne forklare og vurdere fagtekster. Muntlig framføring og
øving i skriving av logg og fagtekst er lagt inn i elevoppgavene.
Prosjektet er tenkt videreført som et årlig prosjekt ved skolen, med kontinuerlig vedlikehold av
Mørlandsdammen. Prosjektet har nært samarbeid med lokale eksterne aktører med interesse for
vedlikehold av nærmiljøet. Prosjektet er et godt eksempel på samarbeid med lokale interesseparter
i et bærekraftig perspektiv. I undervisningsopplegget er det laget kriterier for læringsutbytte for
eleven.
Anbefaling til videre arbeid med prosjektet:
Prosjektet har potensialer for å bli et godt tverrfaglig undervisningsopplegg og det bør arbeides med
å gi flere fag større plass og betydning i undervisningsoppleggene. Det bør også utarbeides
læringsmål der bidrag fra de enkelte fagene er med.

12

Årsrapport juni 2011 – Den naturlige skolesekken

Skole:

Horten videregående skole (Vestfold)

Tittel:

Hva må til for at borrevannet i Horten kommune skal bli et bærekraftig
vann?
Trinn:
Vg1
Fag:
Samfunnsfag, geografi, naturfag, norsk
Samarbeidspartnere: Flere lokale og kommunale samarbeidspartnere
Hovedmålsetning:
Bevisstgjøre elevenes og lærernes nysgjerrighet og kunnskap om prosessene
som fører fram til målet om bærekreftig utvikling. Utvikle elevenes
engasjement og kunnskap om et svært komplekst tema. Bevisstgjøre
elevene for hvordan Borrevannet bør forvaltes for at det skal bli et
bærekraftig økosystem. Prosjektet munner ut i en skriftlig plan for
forvaltning av Borrevannet.
Vurdering: (Hvordan har skolen klart å jobbe med de ulike perspektivene i DNS?
Elevene skal gjennom denne undervisingen beskrive hvordan ulike faktorer påvirker et økosystem
og vurdere tiltak som sikrer bærerkraftig utvikling i Borevannet. Elevene blir på denne måten godt
kjent med begrepet bærekraftig utvikling både gjennom teori og egne undersøkelser. Den
utforskende eleven er godt ivaretatt ved at elevene skal planlegge og gjennomføre ulike typer
undersøkelser i samarbeid med andre der en identifiserer variabler, anslår måleusikkerhet og
vurdere mulige feilkilder.
Prosjektet belyser et aktuelt tema fra ulike faglige perspektiver. Det involverer lokale aktører som
påvirker eutrofieringen av borrevatnet og kommunale politiske beslutningsorganer. Prosjektet
munner ut i rapport som presenteres på en pressekonferanse med inviterte parter i prosjektet.
Det er laget kriterier for læringsutbytte for elevene. Elevene deltar aktivt i hele prosessen og de
grunnleggende ferdighetene blir godt ivaretatt og er godt dokumentert i undervisningsopplegget.

Anbefaling til videre arbeid med prosjektet:
Prosjektet er tematisk svært omfattende og bør planlegges og gjennomføres over lengre tid. Nå er
det begrenset til en undervisningsuke. Forarbeidet bør integreres bedre i de involverte fagene og
sikre at elevene har en god for-forståelse av prosjektet før feltarbeidet starter. Det bør legges større
vekt på de enkelte delene i feltarbeidet og synliggjøre hvordan fagene bidrar til enkeltdelene i
prosjektet. Etterarbeid og presentasjon av rapport krever mer tid. Rapporten bør bli et viktig
dokument for gjentagelse av prosjektet over år – for dermed å kunne sammenligne resultat og
framdrift i arbeidet for en bærekraftig utvikling av Borrevannet.
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Skole:

Setermoen skole (Troms)

Tittel:
Trinn:
Fag:

De fire store: Bjørnen i 2010-2011
6. trinn
Naturfag, samfunnsfag, norsk, kunst og håndverk. IKT og drama er også
involvert.
Samarbeidspartnere: Polar Zoo, SNO, Fjelltjenesten (lokalt), lokale sauebønder, lokale jegere,
personer i lokalmiljøet som har møtt bjørn, Bardu Historielag.
Hovedmålsetning:
Hovedmålsetningen har vært å gjøre elevene kjent med bjørnens anatomi
og væremåte, rolle i naturen og i historien som en del av vår nasjonale arv.
Elevene skal i tillegg bli kjent med programmet som forvalter
bjørnebestanden. Gjennom nysgjerrigpermetoden skal elevene undersøke
hvorfor det er så mye bjørn i Bardu. Det er et mål at elevene skal vite at ny
kunnskap har ført til totalfredning. Gjennom fordypning i miljø og
forvaltning skal elevene kjenne til hvordan lokale konflikter mellom
beitebrukere (sau og rein) og rovdyr har blitt håndtert. En del av
målsettingen har og så vært å gjennomføre en overnattingstur.
Vurdering: (Hvordan har skolen klart å jobbe med de ulike perspektivene i DNS?
Undervisningsopplegget involverer flere fag, deriblant to av føringsfagene for DNS. Det går tydelig
fram av beskrivelsen av undervisningsopplegget hvordan de ulike kompetansemålene i hvert fag er
ivaretatt gjennom prosjektet. Skolen involverer flere eksterne samarbeidspartnere i
undervisningsopplegget. Både privatpersoner i lokalmiljøet og fagpersoner innenfor temaet.
Deler av undervisningsopplegget tar utgangspunkt i lokale reelle problemstillinger og skolen
samarbeider med lokale eksterne aktører om disse. Slik det fremgår av beskrivelsen av
undervisningsopplegget fokuserer skolen på forvaltningsperspektivet innenfor bærekraftig utvikling.
Skolen bruker nysgjerrigpermetoden gjennom å undersøke en problemstilling med et lokalt
utgangspunkt. Skolen legger vekt på å ivareta den utforskende eleven gjennom hele prosjektet.
Elevene har arbeidet både teoretisk og praktisk med problemstillingene. Feltarbeid/ utforskende
arbeidsmetode blir særlig vektlagt i naturstien, på overnattingstur og ved besøk i dyrehage.
Lokalmiljøet blir nyttet som læringsarena og styrker dette perspektivet ved å la prosjektet ta
utgangspunkt i et tema som er lokalt relevant. En viktig del av undervisningsopplegget er en
overnattingstur og en natursti for 6. trinn, samt at 6.trinn lager en natursti for 4. og 5. trinn.
De grunnleggende ferdighetene er i varetatt i naturfag, samfunnsfag, norsk og kunst og håndverk.
Skolen har laget egne målark for de grunnleggende ferdighetene i disse fagene.
Beskrivelsen av undervisningsopplegget viser at skolen tar i bruk varierte arbeidsmetoder; intervju,
drama, skriftlig og muntlig presentasjon, IKT og at opplegget generelt støtter opp om perspektivene
i Den naturlige skolesekken.
Anbefaling til videre arbeid med prosjektet:
Det kan arbeides med å forsterke elevenes muligheter til å undersøke lokale problemstillinger eller
belyse lokale utfordringer, der elevene blir bidragsytere som kan gi innspill til lokal forvaltning og
forskning. Innspill gjennom media kan være et godt virkemiddel i denne sammenheng og en
journalistisk artikkel kan for eksempel brukes som metode for publisering.
Slik opplegget er beskrevet bør det være mulig for skolen å inkludere kompetansemål fra
kroppsøvingsfaget i opplegget. Dette vil ytterligere styrke flerfagligheten i opplegget.
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Skole:

Otta ungdomsskole (Oppland)

Tittel:

Naturmangfoldet i Rondane med hovedvekt på villreinen som fjellets
miljøbarometer.

Trinn:
8. trinn
Fag:
Naturfag, samfunnsfag og kroppsøving.
Samarbeidspartnere: Statens Naturoppsyn på Hjerkinn, Villreinsenteret Hjerkinn, DNT
Rondvassbu, Sel Fjellstyre og Villreinnemda.
Hovedmålsetning:

Hovedmålet er å styrke innsikt, respekt, engasjement og omsorg for naturog kulturmiljøet i Rondane.
Vurdering: (Hvordan har skolen klart å jobbe med de ulike perspektivene i DNS?
Prosjektet er tverrfaglig og tar utgangspunkt i en viktig ressurs i skolens nærmiljø: Rondane som
høyfjellsøkosystem og som nasjonalpark og forvaltningen av villreinstammen der. I dette arbeidet
integreres fagene naturfag, samfunnsfag og kroppsøving på en naturlig måte. Gjennom varierte
læringsaktiviteter i området rundt Rondvassbu arbeider elevene med temaer som plante- og dyreliv
og fjellet som økosystem og de studerer hvordan menneskelig aktivitet har påvirket området.
Sammen med flere uteaktiviteter i skolens nærområde får elevene på denne måten varierte
førstehåndserfaringer med det faglige innholdet. Dette innholdet arbeider de også med teoretisk
gjennom forberedelser og de bearbeider det videre gjennom etterarbeid. Slik er arbeidet naturlig
knyttet til sentrale emneområder i naturfag, samfunnsfag og til emnet friluftsliv i skolefaget
kroppsøving. Arbeidet har også en naturlig tilknytning til bærekraftig utvikling. Tre grunnleggende
ferdigheter er omtalt (lese, skrive og samtale). Prosjektet baserer seg på uteaktiviteter i et viktig
naturområde i skolens nærmiljø. På den måten etableres det en nær og naturlig forbindelse mellom
læringsaktiviteter i og utenfor klasserommet.
Anbefaling til videre arbeid med prosjektet:
Det bør legges mer vekt på arbeidet med målområdet forskerspiren. Den vitenskapelige
tilnærmingen i prosjektet, det vil si elevenes arbeid med hypotesedannelse, systematiske
observasjoner/utforsking av et gitt tema samt bearbeiding og presentasjon av resultatene, som er
kjernen i forskerspiren, kommer ikke tydelig nok fram. Det ser også ut til at vurderingen av arbeidet
hovedsakelig er knyttet til sluttvurdering. Et mer synlig fokus på underveisvurdering kunne vært
dokumentert i undervisningsopplegget.
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3.2 Kommentarer til skolebudsjettene
Skolene leverte forslag til budsjett i desember 2010. Frist for innlevering av regnskap var 1. juni 2011.
Prosjektskoleregnskapene har kommet inn utover i juni etter hvert som prosjektene har blitt
ferdigstilt. Noen skoler står igjen med midler som de vil bruke på å videreføre prosjektet høsten
2011. Ved utlysning av midler ble skolene anbefalt å fordele tildelte midler hovedsakelig på å
utarbeide undervisningsopplegg, kompetanseheving knytta til prosjektet, kjøp av tjenester fra
eksterne aktører og noe til kjøp av utstyr. Ved tildeling av midler til skolene ble disse føringene
presisert og der hvor søknadssummen var større enn tildelt beløp, ble det i tildelingsbrevet
kommentert hva beløpet var ment å dekke. Naturfagsenteret tar inn regnskap fra alle
prosjektskolene etter hvert som de har det klart.

3.3 Kommentarer til ”tilbakemelding fra prosjektskolene”
I midten av juni 2011 ble det sendt ut en kort undersøkelse til prosjektskolene hvor de ble bedt om
en tilbakemelding/refleksjon etter gjennomført undervisningsopplegg på følgende punkter:
1. Hvordan har du som lærer/leder opplevd prosjektet ”Den naturlige skolesekken”?
2. Hvilke av DNS sine perspektiver mener du er best ivaretatt i skolens
undervisningsopplegg?
3. Hvordan mener du dette undervisningsopplegget har gitt elevene et godt faglig
læringsutbytte i forhold til målene for undervisningen?
Spørsmålene ble stilt for å kunne imøtekomme nye prosjektskolers behov ved neste skoleår. Det ble
også stilt spørsmål til perspektivene i DNS slik at ressursgruppa og Naturfagsenteret kunne få et
innblikk i hva skolene gjennom denne type undervisning har tatt tak i. Dette hjelper også
prosjektgruppa i videre planlegging av veiledning og støttefunksjoner for kommende prosjektår.
Naturfagsenteret har gjennom flere skriv, i veiledninger og tilbakemeldinger ”stresset” lærerne på å
tenke over hvilken kunnskap de vil at elevene skal sitte igjen med etter gjennomførte
undervisningsopplegg. I siste spørsmål utfordrer vi skolene på nettopp dette punktet. For noen skoler
vil dette bli en refleksjon på hva de tror de har oppnådd, mens andre kan ha helt konkrete
tilbakemeldinger på oppnådd læringsutbytte. I svarene fra lærerne/skolelederne er 52 prosjektskoler
representert. Noen av svarene fra ”tilbakemeldinger fra prosjektskolene” er gjengitt i stikkordsform i
tabell 3. Der stikkordene gjentas i nye svar gjentas de ikke i tabellen. På spørsmål to er rekkefølgen i
forhold til hvor ofte de ulike perspektivene var nevnt, ellers på spørsmål 2. og 3. har rekkefølgen
ingen betydning. Svarene vil kommenteres noe ulike steder i denne rapporten.
Tabell 3: Noen av svarene fra ”tilbakemeldinger fra prosjektskolene” er gjengitt i stikkordsform i
tabellen under.

Spørsmål

Svar fra lærere/skoleledere i stikkordsform

1. Hvordan har du som
lærer/leder opplevd
prosjektet ”Den naturlige
skolesekken”?

- meget positiv opplevelse
- stor interesse og entusiasme for prosjektet
- prosjektet er lagt inn i skolens årsplaner
- sette teori i sammenheng med praksis
- positivt og engasjerende
- annen organisering og mer forberedelse
- inspirerende
- lærerikt
- tidkrevende
- hektisk i perioder
- utfordrende å systematisere bruk av nærområdet samtidig
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2. Hvilke av DNS sine
perspektiver mener du er
best ivaretatt i skolens
undervisningsopplegg?
(Rekkefølgen på svarene på
dette spørsmålet er i forhold
til det skolene mente var det
de hadde jobbet mest med.)
3. Hvordan mener du dette
undervisningsopplegget har
gitt elevene et godt faglig
læringsutbytte i forhold til
målene for undervisningen?

som at elevene når kompetansemåla i faga
-skaper ny giv og engasjement
- glimrende mulighet til tverrfaglig samarbeid
- flere lærere har blitt interessert i samarbeid
- mye arbeid med beskrivelse av undervisningsopplegg
- knytta gode kontakter i lokalmiljøet som vi kan bruke senere
- arbeidskrevende planleggingsfase
- utstyret og kompetansen vi har fått ønsker vi å dele med hele
kollegiet
- opplevd samarbeidet med eksterne aktører som svært positivt
og utviklende
- krevende å få med kollegaer på planer
- samarbeid med eksterne aktører, særlig lokale
samarbeidspartnere
- bærekraftig utvikling
- nærmiljøet som læringsarena
- grunnleggende ferdigheter
- forskerspiren

- elevene har blitt engasjert og føler seg betydningsfulle
- elevene ved en ungdomsskole har uttalt i et intervju at de fikk
gode faglige resultater på grunn av arbeidsformen ved skolen
- elevene ser i større grad enn før hvordan de ulike fag kan koble
til hverandre
- elevene blir mer interessert i faget når de får sett det i en mer
praktisk vinkling
- elevene snakker om faget på en mer positiv måte
- godt faglig utbytte ved at elevene har deltatt aktivt i
undervisningsopplegget
- gitt elevene mange muligheter til å ”lagre kunnskapen”
- praktisk erfaring gjennom feltarbeid og bearbeiding av prøver
- elevene har blitt overrasket over hva de har i nærmiljøet
- elevene har gitt tilbakemelding på at de har opplevd opplegget
ved skolen som svært faglig relevant
- elevene har vært stolte over resultatene de har lagt frem
- mange gode samtaler med eleven underveis
- ny fokus på loggskriving
-elevene har lært seg å arbeide systematisk med et emne
-elevene har blitt gode ute ved å bevisstgjøre de på mål i
klasserommet
- etterarbeid har gitt elevene et godt læringsutbytte
- 80 % av elevene ved Vg1 (en skole) krysset av for ”stort faglig
utbytte” etter endt opplegg

3.4 Regionale samlinger
Det ble planlagt fem regionale samlinger hvor prosjektskolene ble invitert til enten Bergen,
Trondheim, Oslo, Bodø eller Gardermoen
(http://www.natursekken.no/nyhet/vis.html?tid=1553220). Møte på Gardermoen var for lærere i
videregående skoler. To lærere fra hver skole ble invitert. Naturfagsenteret dekket reisekostnadene
for lærerne. Oppmøte ved de regionale samlingene var bra og bortimot 60 skoler har deltatt.
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Dessverre måtte vi avlyse møte i Bodø da denne datoen viste seg å passe dårlig og grunnlaget for
deltakelse i utgangspunktet var lavt. I tillegg til samlingene arrangert av Naturfagsenteret, har
Friluftsrådenes Landsforbund samlet de 10 skolene som deltok i samarbeidet om ”Utprøving av Kart i
skolen”, Norges Jeger- og Fiskerforbund har samlet 10 skoler i Rogaland til kurs og erfaringsdeling, og
5 skoler i Sarpsborg har hatt et eget samarbeid med egne ressurspersoner. Totalt sett har mange
lærere samarbeidet og diskutert DNS prosjekter.
I forkant av de regionale samlingene gikk ressursgruppa igjennom prosjektene til de skolene som var
påmeldt til samlingen. Gruppa forberedte både individuelle tilbakemeldinger/veiledninger og
generelle veiledninger i foredrag som ble holdt. Skolene ble bedt om å forberede et kort muntlig
innlegg om sitt prosjekt som skulle innholde mål, undervisningsinnhold og forventa læringsutbytte
for elevene. I tillegg ble skolene bedt om å formulere 3 problemstillinger i tilknytning til
undervisningsopplegget som de ønsket innspill og diskusjoner rundt. Problemstillingene ble
formulert skriftlig etter en egen mal og delt ut på samlingene.
Generelt var programmet på samlingene forholdsvis likt:
 Presentasjon av DNS ved Eldri Scheie, Naturfagsenteret
 Bærekraftig utvikling i undervisningen og koblinger til miljolare.no ved Gaute Grønstøl,
Skolelaboratoriet i Bergen
 Uteskole og tverrfaglige prosjekter ved Arne Nikolaisen Jordet, Høgskolen i Hedmark/
Gardermoen: Kan feltbok forbedre utbytte av feltarbeid? Ved Ane K. Aarre og Kari Beate
Remmen, Naturfagsenteret
 Presentasjon og veiledning på skoleprosjektene
 Oppsummering og generelle tilbakemeldinger til skolene ved ressursgruppa
Medlemmer i referansegruppa ble invitert til å være tilstede på de regionale samlingene.

3.4.1 Vurdering av regionale samlinger
I forhold til de positive tilbakemeldingene Naturfagsenteret fikk på organisering og gjennomføring av
regionale samlinger ved forrige prosjektår, var det viktig å tilrettelegge for disse møteplassene med
skolene. Det ble også viktig å ta hensyn til tilbakemeldingene på hva lærerne ønsket seg av innhold
på en slik samling beskrevet i ”Sluttrapport DNS juni 2010”
(http://www.natursekken.no/nyhet/vis.html?tid=1475240). På bakgrunn av spørreundersøkelsen i
juni 2010, beskrevet i ”Sluttrapport juni 2010”, var det blant annet ønske om mer tid til veiledning på
undervisningsoppleggene og konkreter forslag til hvordan skolene kan jobbe med bærekraftig
utvikling. Naturfagsenteret og ressursgruppa i DNS ønsket spesielt gjennom veiledningen av
undervisningsoppleggene, å tydeliggjøre de ulike perspektivene i DNS.
Det skriftlige materialet fra skolene dekker i ulik grad innholdet i den undervisningen som foregår ved
skolene. Ved vurdering og veiledning av undervisningsoppleggene oppleves direkte møte med
skolene derfor som svært nyttig, fremfor bare kommunikasjon via e-post og telefon.
Problemstillingene fra lærerne som ble forberedt til de regionale samlingene, hadde svært mange
likhetstrekk og kan oppsummeres i følgende punkter:


Hvordan involvere flere lærere og fag i undervisningsopplegget? Hvordan sikre at prosjektet
blir en felles satsing for hele skolen?



Hvordan relatere undervisningsoppleggene til bærekraftig utvikling? Hva innebærer
bærekraftig utvikling på ulike trinn? Hva ligger i begrepet bærekraftig utvikling?



Hvordan vurdere elevenes læringsutbytte i uteundervisningen, spesielt når det er flere fag
involvert?
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Presentasjonen av undervisningsopplegget og problemstillingene skolene hadde forberedt, ble
utgangspunktet for veiledningen, i tillegg til at ressursgruppa og Naturfagsenteret hadde lest og
diskutert innholdet i skoleprosjektene på forhånd.
Prosjektskolene fikk i etterkant av samlingene en skriftlig oppsummering av veiledningen, spesielt
med tanke på den undervisningen som når elevene, men også for å sikre undervisingsopplegget i et
skriftlig materiale ved skolen. Det ble også i tilbakemeldingen til skolene gitt konkrete henvisninger
til ”Veiledning til læreplan i Naturfag”, vurdering, bærekraftig utvikling, ulike muligheter for
sluttprodukt for elevene, og mange gode tips og lenker med forklaringer til miljolare.no

4 Beskrivelse av hva referansegruppa har levert i DNS
Naturfagsenteret har fortsatt arbeidet med å koordinere og målrette ressursene fra frivillige
organisasjoner og institusjoner. De frivillige organisasjonenes kunnskap og erfaring, samt deres fokus
på barn og unge som målgruppe er et viktig grunnlag for DNS. Gjennom året har mange elever og
lærere fått ta del i deres kurs, veiledninger og undervisningsopplegg.
Samarbeidet mellom skoler og organisasjoner som DNS legger opp til, er ment å gi skolene en aktiv
støttespiller i arbeidet med å ta i bruk nærområdet som læringsarena, øke kompetansen på
uteundervisning og hjelpe skolene i å styrke perspektivene i DNS i utviklingen av
undervisningsopplegg.
Tabell 4 nedenfor gir en oversikt over tildelte midler, aktiviteter og et anslag på antall
skoler/lærer/elever involvert i de ulike prosjektene.

4.1 Innholdet i referansegruppas levering
Tabell 4: Organisasjoner som har fått støtte fra Den naturlige skolesekken og hva de har levert våren
2010.
Norges Naturvernforbund (NNV)

Hovedinnretning på seks av delprosjektene har vært konkrete aktiviteter for elever i tett samarbeid
mellom skoler og Naturvernforbundet, både nye samarbeid og videreføring av etablerte kontakter. I
Nordland, har fokus vært på utvikling og koordinering av veiledernettverk.
Totalt bevilget kr 300 000,-kvalitetssikring av veiledere ut mot
NNV Nordland
Kr 60 000,skoleverket
-kompetanseheving av lærere rettet mot
bærekraftig utvikling og miljøengasjement (i
samarbeid med Høgskolen i Nesna og
Høgskolen i Bodø)
- utviklet felles tiltaksplan for DNS og
Entreprenørskap i skolen (regionalt)
- Koordineringsarbeid med å forankre DNS I
Regionale Kontor for Kompetanseutvikling,
Fylkeskommunen, Høgskolen i Nesna,
Høgskolen i Bodø, Fylkesmannen og KS.
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NNV Sogn og Fjordane

Gjennomføring av (pilotprosjekt) Biologisk
Mangfoldsutstilling. Utstillingen inneholder
220 arter og 500 objekter av preparerte dyr
og objekter fra planteriket elevene kan ta og
føle på. Forslag til undervisningsopplegg
medfølger utstillingen.

700 elever deltatt

NNV Hordaland

- Utviklet samarbeidsprosjekt med Landås
skole og har et ønske om å gjøre samarbeidet
mer langvarig bl. a gjennom medlemskap i
Miljøagentene.

55 elever og 3 lærer
deltatt

- Knyttet kontakt med flere naturguider
NNV Rogaland

Undervisningsopplegg for skoler

215 deltakere (lærere
inkl.)

NNV Aust-Agder

Bruk av undervisningsopplegg basert på
filmen ”Selen Selmer ” rettet mot skoler.

420 elever deltatt

NNV Telemark

Har utviklet og prøvd ut opplegg for feltbesøk
i samarbeid med skolene og skolekontoret i
Kragerø om undervisningsopplegg ved
Jomfruland fuglestasjon. Naturveileder har
deltatt i opplegget.

58 elever deltatt

NNV Oslo og Akershus

Prøvd ut bruk av Naturkart i skolen. Et tilbud
til alle skoler i Oslo.

8 skoler deltatt

Friluftsrådenes Landsforbund (FL)

FL har drevet utviklingsarbeid med videreutvikling og utprøving av kursmodul- stedsbasert læring på
nettstedet Kart i skolen, herunder utprøving av nettplattform, utvikling av veiledere (teknisk og
metodisk), samt evaluering. I tillegg har FLs nettportal blitt oppgradert til å inneholde en nettversjon
av idepermen ”Læring i friluft”. På lokalt nivå har friluftsrådene gjennomført;
- Utprøving av eksisterende undervisningsopplegg med kurs for lærere
- Utvikling og utprøving av stedsbaserte undervisningsopplegg
- Oppstart og videreutvikling av godt samarbeid
Totalt bevilget kr 300 000,Kr 40 000,-

Oslofjordens Friluftsråd:
Livet i fjæra

Prøvd ut, evaluert og videreutviklet
undervisningsopplegget Livet i fjæra med
klasser fra skoler i Oslo/Akershus

Friluftsrådet for Ålesund og
omland: ”Ferdsel på vann –
kajakk”

Klasseveiledning i undervisningsopplegg om
bruk av kajakk og kurs for lærere om metode
og sikkerhet i bruk av kajakk i undervisningen

Kr 40 000,-

Oslo og Omland Friluftsråd:
Uteskole på toppen av Oslo

Laget et undervisningsopplegg tilpasset
Frognerseteren Friluftssenter og nærområde.
Utprøving i form av klasseveiledning, samt
publisering av undervisningsopplegg på
www.natursekken.no

Kr 40 000,-

68 elever deltatt

1 skole deltatt

367 elever deltatt
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Dalane Friluftsråd: Et vindu
mot havet Undervisningsopplegg for
Kvassheim fyr

Laget undervisningsopplegg som skal munne
ut i et pdf - basert hefte. I tilegg til fakta og
undervisningsopplegg inneholder hefte et
årshjul, forslag til forberedelser, etterarbeid
og kilder.

Kr 40 000,-

Friluftsrådet Nordmøre og
Romsdal: Friluftsliv –
folkehelse for lærere

Formålet med ”Læring i friluft” er å oppnå
skoler som arbeider målrettet med å
gjennomføre læring og undervisning
utendørs. Nettverket ”Læring i friluft” er
etablert, det er gjennomført samlinger og
besøk på skolene. Det er gjort avtaler om hva
de skal jobbe med i nettverket.

Kr 40 000,-

Hamar Naturskole

Den økonomiske støtten er benyttet til
etablering og vedlikehold av
fadderskoleopplegg med barneskoler/
nettverksbygging med ungdomsskoler. I
tillegg er støtten benyttet til kursing av
lærere. Formålet med både
fadderskapsordningen, friluftsnettverket og
alle kursene har vært å skape en kultur for
uteskole/ naturfag på alle skolene.
Naturskolen har stilt med faglig bistand og
pedagogisk veiledning og hjelp til
gjennomføring og drifting av nettverkene. I
tillegg stiller Naturskolen en del utstyr til
disposisjon for skolene.

Kr 120 000,-

Utviklet undervisningsmateriell samt
gjennomført veiledning og kurs knyttet til
temaet ”Bærekraftig utvikling”.
Målsetting har vært å lage aktiviteter hvor
problemstillingen bruk/vern belyses og bidrar
til at både elever og lærere får en helhetlig
kunnskap om begrepet bærekraftig utvikling.

Kr 40 000,-

Har utviklet og lagt til rette for mer og bedre
uteundervisning og friluftsliv i skolen,
hovedsakelig gjennom gratis kurs for lærere.

Kr 100 000,-

Stiftelsen Nordland nasjonalparksenteret fikk
støtte til arbeid med utvikling og
gjennomføring av kurs for lærere i regionen. I
etterkant skulle læreren utføre noe lignende
for elevene i nærmiljøet til skolen.
Nasjonalparksenteret skulle være veiledere i
dette arbeidet. Arbeidet har av ulike årsaker
blitt utsatt til skoleåret 2011-2012.

Kr 100 000,-

Skogbrukets Kursinstitutt

Den Norske Turistforening

Stiftelsen Nordland
nasjonalparksenter

8 skoler deltatt

9 skoler og 135
lærere deltatt

490 elever deltatt
10 lærere i nettverk

761 elever deltatt, 21
lærere på kurs

39 skoler involvert i
deres kurs.
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4.1.1 Vurdering av samarbeidet med organisasjonene
De innleverte undervisningsoppleggene fra skolene (vedlegg 6) gir et godt bilde av hvordan skolene
samarbeider med de frivillige organisasjonene og andre eksterne aktører. Hovedtendensen er at
skolene er flinke til å involvere ekstern kompetanse i sine undervisningsopplegg.
Skolene velger samarbeidspartnere fra et bredt utvalg av aktører i nærmiljøet. Prosjektskolene har
samarbeidet med frivillige organisasjoner, nasjonalparksentre, vitensentre, museer, universitet og
høgskoler, kommuner, fylkeskommuner og bedrifter, både statlige og private. Prosjektskolene
nevner også andre lærere, lag og foreninger, lokale grunneiere og foreldre som viktige
samarbeidspartnere.
Naturfagsenteret inviterte referansegruppa til et kurs og møte i DNS 12. januar 2011. 7 medlemmer
fra referansegruppa møtte opp. Fra en av medlemsorganisasjonene møtte det 12 deltakere, slik at
oppslutningen om kurset var på 18 deltakere. Naturfagsenteret satte sammen et kurs etter ønske fra
flere tilknyttet referansegruppa i DNS med innholdet ”Kunnskapsløftet med vekt på grunnleggende
ferdigheter og forskerspiren i naturfag”. Kurset besto av følgende innlegg:




Innledning om læreplaner og utdanning for bærekraftig utvikling v/Anders Isnes,
Naturfagsenteret
Læringsarenaer utenfor klasserommet og forskerspiren i felt v/Merethe Frøyland,
Naturfagsenteret
Grunnleggende ferdigheter i Naturfag v/Wenche Erlien, Naturfagsenteret

På møtet ble det gitt en kort status for DNS og informasjon om innholdet i det de ulike
organisasjonene jobber med og et innblikk i de ulike skoleprosjektene. Diskusjonspunktene som ble
tatt opp fra Naturfagsenteret var:
 Til ”Mandat”. ”Er dette mandatet fortsatt greit?” Det ble stilt spørsmål ved punktet ”Bidra til
at ressurser fra ulike organisasjoner blir godt samordnet”. Denne oppgaven kan være noe
vanskelig å ta tak i for hver enkelt organisasjon. En av tilbakemeldingene var at dette punktet
kan bli en ”dårlig samvittighet” for referansegruppa.
 ”Tildelte midler er gitt med føringer/veiledninger. Er dette en grei måte å gjøre det på?” Det
kom et ønske om muligheten til å søke om midler til spredning av skoleopplegg fra en skole
til flere skoler.
 ”Rollen og rolleforståelsen” ble diskutert. En tilbakemelding var at referansegruppa ønsket
mer forutsigbarhet og at søknadsprosessen kom tidligere på året.
Naturfagsenteret inviterte ressursgruppa og referansegruppa til et erfaringsseminar 25.mai 2011 for
å oppsummere organisasjonenes erfaringer i arbeidet med prosjekter i DNS. Disse møtte fra
referansegruppa: Nordland nasjonalparksenter, Hamar naturskole, Skogbrukets kursinstitutt,
SABIMA, DNT, FL, SNO, NJFF og Utdanningsforbundet. NNV måtte melde frafall pga sykdom. I tillegg
møtte ressursgruppa og representanter fra DN og MD.
Basert på sine erfaringer i DNS ble organisasjonene bedt om å uttale seg om hva som skal til for å
etablere et godt samarbeid og hvilke utfordringer organisasjonene opplever. Organisasjonene er
ulike både i organisering, størrelse og innhold. Organisasjonene har også en ulik tilnærming til
skolene og erfaringene deres blir derfor noe ulike. Det er allikevel mulig å trekke ut noen felles
erfaringer fra organisasjonene;
- Det er ofte enkeltlærere som er engasjert og gjennomfører opplegg. Organisasjonene ser
imidlertid behovet for en tydeligere forankring av prosjektene i hele personalet og
skoleledelsen.
- Skolene har ofte behov for lån av utstyr, veiledning i bruk av dette, veiledning og rådgivning i
praktiske og faglige utfordringer.
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Ungdomsskoler oppleves som mer utilgjengelige for samarbeid enn barneskolene.
Ungdomsskolene begrunner overfor organisasjonene dette i mangel på tid, økonomi,
timeplansorganisering, og organisering med timelærere.
Det er en utfordring for organisasjonene at aktivitetene de tilbyr ikke i stor nok grad knyttes
til læring i undervisningsoppleggene. Dette er noe som må skje i samarbeid med læreren.
De økonomiske rammene til organisasjonene oppleves ikke som tilstrekkelig til at alle
organisasjonene i referansegruppa kan gjennomføre gode tilbud til skolene.
Skolene ser det som kostbart pga frikjøp at lærerne deltar på gratiskurs!

En sammenfatning av ressursgruppas erfaringer med referansegruppa: Ressursgruppa kjenner godt
til prosjektskolene i DNS ved gjennomgang av søknader, tildelinger oppfølging og veiledning til
undervisningsopplegg ved skolene. Som fagmiljø representerer organisasjonene verdifulle
innfallsvinkler til tema som inngår i skolenes undervisning. Styrken til organisasjonene ligger i deres
spisskompetanse innenfor sine felt. Utfordringen ligger i å utvikle opplegg der denne kvaliteten hos
organisasjonene kommer tydelig frem og denne ressursen blir utnyttet. For at organisasjonene skal
få utnyttet sitt potensial gjennom DNS er det viktig at det legges vekt på et samarbeid mellom skoler
og organisasjonene der elevenes læringsutbytte er et felles mål. Ressursgruppa oppsummerte dette
ved å se på hva forskningen sier om ”Krav til opplegg fra eksterne aktører” for et godt læringsutbytte:


Nær sammenheng mellom klasseromsundervisningen og uteaktivitetene.
o Opplegget som tilbys må være en integrert del av klassens ordinære opplæring.
 Praktiske aktiviteter.
o Aktiviteter som ikke kan gjøres bedre i klasserommet.
 Aktiv elevdeltakelse.
o Elevaktive, gruppebaserte aktiviteter.
o Problemløsende aktiviteter (”Forskerspiren”)
Kilde: Jordet, A. N. (2010). Klasserommet utenfor : tilpasset opplæring i et utvidet læringsrom, s. 260.

5 Status for nettstedet www.natursekken.no
Det arbeides fortsatt med nettstedets utforming og organisering, og nettstedet vil framstå som nytt
høsten 2011. Etter hvert som prosjektet har utviklet seg, og vi har høstet erfaring, har vi sett behovet
for å endre det opprinnelige nettstedet. Prosjektgruppa har lagt vekt på å finne fram til en struktur
og organisering som er tilpasset den tiden som vi kan avsette til webredaksjonelt arbeid. Nettstedet
er tenkt å være en ressursbank for lærere som ønsker å bruke natursekken.no som inspirasjonskilde
og som ønsker å fremme de perspektivene som DNS legger opp til. Naturfagsenteret bruker
erfaringer og strukturer som vi finner på de andre nettstedene: www.naturfag.no , www.viten.no,
www.naturfagsenteret.no og www.miljolare.no, til å bygge opp innhold med kvalitet.
Natursekken.no blir fortsatt oppdatert med nyheter fra prosjektet, skoler og organisasjoner.

6 Disposisjon av midler
Prosjektet har i 2010 mottatt totalt 7,1 mill kr. Midlene er til nå disponert i tråd med føringene.
Restmidler fra 2010 ble overført til 2011 for videreføring av DNS. Regnskap vil bli sendt fra
Naturfagsenteret til Udir og DN.
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7 Erfaringer
Ressursgruppa har høsten 2010 og våren 2011 vært en ressurs for Naturfagsenteret og for skoler
som har ønsket å få veiledning på planer og undervisningsopplegg. Ressursgruppa har deltatt på
mange arbeidsmøter ved Naturfagsenteret, samlinger med organisasjonene i januar og mai og
regionale samlinger for prosjektskolene i januar og februar. De har gitt konkrete tilbakemeldinger til
skoleprosjektene, innspill til www.natursekken.no og grundige vurderinger av
undervisingsoppleggene til prosjektskolene nå i vår. Ressursgruppa har hatt avtale om opp til 20 %
stilling innenfor sin stilling ved høgskolen. Naturfagsenteret har våren 2011 tilsett Nina Elisabeth
Høgmo 50% i prosjektet. Nina styrker ressursgruppa med samfunnsfaglig kompetanse og har deltatt
aktivt i evaluering av skoleprosjektene. Naturfagsenteret setter pris på at det fra høsten 2011 ønskes
et sterkere samarbeid med lærerutdanningene ved universiteter og høgskoler. Det vil gi oss bedre
veiledningskapasitet ute i regionene, og det kan øke mulighetene for at DNS blir bedre kjent blant
kommende lærere.
Naturfagsenteret har i løpet av de to siste prosjektperiodene samlet mange erfaringer i arbeidet med
DNS. Naturfagsenteret vil i det videre arbeidet vurdere muligheten for å evaluere erfaringene. Det er
ønskelig at grunnarbeidet for en evaluering foregår på høsten.
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Vedlegg 1: Skoler og tildelinger i DNS for skoleåret 2010-2011

Skoler som har fått tildelt midler til å utvikle undervisningsopplegg i
Den naturlige skolesekken, 2010-2011
Skole

Kommune Fylke

Tittel på
skoleprosjektet

Trinn Tildelt
kr

Bjørlien skole

Vestby

Akershus

Bjørlienornitologene

5.

25 000

Bleiker
Videregående
skole

Asker

Akershus

Forskerspiren på Bleiker
videregående skole

Vg1

50 000

Oppegård

Akershus

Natur og kultur – nærhet til
kulturarven vår og til framtida 8.-9.

50 000

Rælingen

Akershus

Kulturlandskapet i Rælingen

9.

25 000

Vg1

40 000

8.

40 000

7.-9.

30 000

2.-10.

50 000

7.

40 000

1.-7.

50 000

8.-10.

50 000

Vg1

50 000

8.-10.

39 000

1.-10.

40 000

1.-10.

40 000

Hellerasten skole
Marikollen
ungdomsskole
Nesodden
videregående
skole
Nittedal
ungdomsskole
Steinerskolen i
Bærum
Steinerskolen i Ås
Vassbonn skole
Vevelstadåsen
skole
Vøyenenga skole
Ås videregående
skole
Grimstad
ungdomsskole

Nesodden

Akershus

Nittedal

Akershus

Bærum
Ås
Oppegård

Akershus
Akershus
Akershus

Ski
Bærum

Akershus
Akershus

Mat av ville vekster:
Ernæring, helse og friluftsliv
"Stein og jord - der du bor”,
naturgrunnlaget i nærmiljøet
Biologisk mangfold på
Øverland gård.
Levende jord
Jord, stein og vann
Hva er ”jobben” til mose og
lav
Vøyenenguka

Ås

Akershus

Fjerne næringsstoff fra en
eutrof innsjø (Årungen, Ås
kommune)

Grimstad

Aust-Agder Miljøprosjektet

Holt Skole

Tvedestrand

Risør barneskole

Risør

Utprøving av Stedsbasert
Læring på Kart i skolen (I
Aust-Agder samarbeid med FL)
Utprøving av Stedsbasert
Læring på Kart i skolen (I
Aust-Agder samarbeid med FL)

Gol ungdomsskule Gol

Buskerud

Biologisk mangfold, økologisk
dyrking og bærekraftig
utvikling, grunnlaget vårt for
liv.
8., 9.

Heia skole

Lier

Buskerud

"Bevisstgjøring om ressurser i
nærmiljøet"

Kirkeskolen
Vestsiden
ungdomsskole

Ringerike

Buskerud

Kongsberg

Buskerud

MMMM (mat, miljø, moro og
mosjon)
Vi skaper verdier gjennom
bærekraftig utvikling

22 200

1.-7.

50 000

5.-7.

9 500

9.

50 000
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Børselv
oppvekstsenter
Tana
videregående
skole / Deanu
joatkkaskuvla
Vadsø
Ungdomsskole

Frydenlund skole

Porsanger

Finnmark

Børselva

6.-10.

26 000

Tana

Finnmark

”Kultivering av
Smalfjordvann”

Vg1

50 000

Vadsø

Finnmark

VARANGEREN

8.-10.

50 000

Hedmark

Tverrfaglig
undervisningsopplegg
innenfor temaet "ren energi"

1.-7.

20 000

10.

40 000

4.-7.

40 000

1.-10.

50 000

5.-7.

30 000

8.-9.

50 000

8-10.

50 000

5.-7.

27 000

5.-10.

50 000

Vg1

10 500

5.-10.

21 000

1.-4.

10000

Elverum

Samnanger

Livskraftig og levende.
Finnskogen før og nå - med
fokus på ressursbruk,
Hedmark
bosetting og bruk av naturen.
Villreinstrammen i
Hedmark
Forollhogna
Hedmark
"Bærekraftig utvikling"
Hordaland Villsauforsking i praksis
Nærmiljøet – kva finn vi i ulike
Hordaland økosystem?
Vatn kreative krefter –
Hordaland livslang læring

Storebø skule
Tysnes skule
Atlanten
videregående
skole
Aure barne- og
ungdomsskole

Austevoll
Tysnes

Hordaland Livet i fjøra i Austvoll
Hordaland Blå Kvardag

Eidså skule
Volda
vidaregåande
skule
Herøy
vidaregåande
skule

Grue barne- og
ungdomsskole
Kvikne barne- og
ungdomsskole
Tolga skole
Kolbeinsvik skule
Rubbestadneset
skule
Samnanger
ungdomsskule

Aldersund
oppvekstsenter
Brønnøysund
videregående
skole
Gjerøy skole
Hemnes
sentralskole

Grue
Tynset
Tolga
Austevoll
Bømlo

Vanylven

Møre og
Romsdal
Møre og
Romsdal
Møre og
Romsdal

Vegetasjonskartlegging med
GPS og kartiskolen.no
Ormsetvatnet - til nytte og
glede
Sjø – og fiskeveka ved Eidså
skule

Volda

Møre og
Romsdal

Havet - kjelde til energi

Vg1

50 000

Herøy

Møre og
Romsdal

”Frå fjell til fjøre, naturen som
klasserom”
Vg1

50 000

Lurøy

Nordland

Utprøving av Stedsbasert
Læring på Kart i skolen (I
samarbeid med FL)

1.-10.

40 000

Brønnøy
Rødøy

Nordland
Nordland

Slåttearbeid i et
kystkulturlandskap
Mellom bakkar og berg

Vg1

50 000

1.-10.

12 000

Nordland

Utprøving av Stedsbasert
Læring på Kart i skolen (I
samarbeid med FL)

1.-10.

40 000

Kristiansund
Aure

Hemnes
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Håkvik skole

Kongsvik skole

Lyngheim skole
Mørkvedmarka
skole
Nesna skole avd.
Tomma
Rognan
barneskole

Narvik

Tjeldsund

Rana

Nordland

Utprøving av Stedsbasert
Læring på Kart i skolen (I
samarbeid med FL)

1.-10.

40 000

Nordland

Utprøving av Stedsbasert
Læring på Kart i skolen (I
samarbeid med FL)

1.-10.

40 000

Nordland

Utprøving av Stedsbasert
Læring på Kart i skolen (I
samarbeid med FL)

1.-10.

40 000

1.-10.

40 000

5-7.

50 000

Bodø

Nordland

Nesna

Nordland

Utprøving av Stedsbasert
Læring på Kart i skolen (I
samarbeid med FL)
Naturmangfoldet i
Husbymarka naturreservat

Nordland

Utprøving av Stedsbasert
Læring på Kart i skolen (I
samarbeid med FL)

1.-10.

40 000

Nordland

Utprøving av Stedsbasert
Læring på Kart i skolen (I
samarbeid med FL)

1.-10.

40 000

Saltdal

Selfors barneskole Rana

Vann, sjø og fjære - i de fleste
fag
5.-7.

50 000

Levanger

NordTrøndelag
NordTrøndelag

Skole ute

1.-7.

50 000

Meråker skole

Meråker

NordTrøndelag

Sau som kortreist mat i et
natur- og kulturperspektiv

3., 9.

50 000

Nærøysundet
skole

Nærøy

Skogen vår
Hjort og Laks på Otterøya.
Historisk og nåtid.

5-7.

25 000

5-7.

45 000

Gå til mauren og bli vis!

Vg1

40 000

Økologisk skolehage

1.-7.

50 000

Beitstad skole

Steinkjer

Halsan skole

Otterøy skole
Sjefsgården
voksenopplæring
Snåsa
Montessoriskole
Åsen barne- og
ungdomsskole
Brandbu
ungdomsskole
Dokka
ungdomsskole
Dokka
videregående
skole
Gjøvik
videregående
skole
Gran
ungdomsskole

Namsos
Levanger
Snåsa

NordTrøndelag
NordTrøndelag
NordTrøndelag
NordTrøndelag

Levanger

NordTrøndelag

Gran

Oppland

Nordre Land

Oppland

Kartlegging av biologisk
mangfold i nedre del av
Fossingelva
5.-7.
Viggavassdraget - før, nå og i
fremtiden
8., 10.
Naturovervåking & Friluftsliv i
Våtmark
9.

Nordre Land

Oppland

Naturarven

Vg1

50 000

Gjøvik

Oppland

Bærekraftig utvikling – i
fortid, nåtid og framtid

Vg1

50 000

Gran

Oppland

Arktiske/samiske dager

8.-10.

25 000

50 000
50 000
50 000
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Høre skule

Vang

Oppland

”Laglim – kartlegging av
biologisk mangfald i og ved
ferskvatn”

Landåsbygda
Montessoriskole

Søndre Land

Oppland

Lena
ungdomsskole

Østre Toten

Oppland

Odnes skole

Søndre Land

Oppland

Otta Skole

Sel

Oppland

Otta
ungdomsskole

Sel

Oppland

Mat fra naturen
Naturmangfoldet i Rondane
med hovedvekt på villreinen
som fjellets miljøbarometer.

Snertingdal skole
Valle
videregående
skole

Gjøvik

Oppland

Østre Toten

Oppland

Vingrom Skole
Lusetjern skole
Veitvet skole

Lillehammer
Oslo
Oslo

Oppland
Oslo
Oslo

Ferkingstad skule

Karmøy

Rogaland

Frøyland skule

Time

Rogaland

Ganddal skole

Sandnes

Rogaland

Harestad skole

Randaberg

Rogaland

Horpestad skule

Klepp

Rogaland

Hundvåg skole

Stavanger

Husabø skole

Eigersund

Høyland skule og
barnehage

Hå

Naturovervåking & Friluftsliv i
Våtmark
1.-7.
Hva vil menneskets inngrep i
naturen si for fremtiden på
Toten?
8.
Naturovervåking & Friluftsliv i
Våtmark
6.

35 000
50 000

50 000
50 000

5.-7.

50 000

8.

50 000

Storyline som døråpner til de
lokale læringsmulighetene.

1.-10.

50 000

”Våtmark – biologisk
mangfold”

Vg1

50 000

1.-7.

40 000

1.-7.

50 000

7.

30 000

7.

15 000

5.-7.

27 000

5.-7.

19 000

6.-7.

25 000

7.

15 000

Rogaland

"Bli glad i naturen/Naturvern"
Lusetjern miljøskog
Veitvet skole ved kysten
Fiskeprosjekt med NJFFRogaland
Fiskeprosjekt med NJFFRogaland
Fiskeprosjekt med NJFFRogaland
Fiskeprosjekt med NJFFRogaland
Utedag/fiskedag med NJFFRogaland
Fiskeprosjekt med NJFFRogaland

5.

26 000

Rogaland

Ut på ”Prærien”

1.-7.

48 000

6.-7.

15 000

5.

19 000

1.-10.

50 000

8.-10.

15 000

5.

19 000

Rogaland

Kyrkjevollen skole Sandnes
Nesflaten skule (110)
Suldal
Tysvær
opplæringssenter Tysvær

Rogaland

Vats skule

Rogaland

Vindafjord

5.-7.

Rogaland
Rogaland

Fiskeprosjekt med NJFFRogaland
Fiskeprosjekt med NJFFRogaland
Husmannsplassen
Røynevarden
Fiskeprosjekt med NJFFRogaland
Fiskeprosjekt med NJFFRogaland
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Eid videregående
skole
Fresvik skule
Leikanger
Barneskule
Stadlandet
oppvekstsenter

Vik

Vassenden skule

Jølster

Sogn og
Fjordane
Sogn og
Fjordane
Sogn og
Fjordane
Sogn og
Fjordane
Sogn og
Fjordane

Solund

Sogn og
Fjordane

Ytre Solund
Oppvekstsenter
Frøya
videregående
skole

Eid

Leikanger
Selje

Frøya

Stavset skole

Trondheim

Stoksund skole

Åfjord

Svanem skole

Hemne

Vik-Bessaker skole Roan
Selbu
videregående
skole
Selbu

SørTrøndelag
SørTrøndelag
SørTrøndelag
SørTrøndelag
SørTrøndelag

Vg1

50 000

1.-7.

34 600

Mat og matlaging i naturen
Vår eigen kystkultur –før og
no

5.

50 000

1-7

45 000

Jølstravatnet

7.

50 000

Kystarven

1.-7.

25 000

Froan som spiskammers

Vg1

50 000

Forske ute, studere inne

3.-4. ,
5.-7.

40 000

1.-10.

30 000

1.-4.

30 000

1.-7.

35 000

Vg1

40 000

4.

50 000

”Livet ved havet”
Fugleobservasjon og
vannkraft ved Multihuset
Fuglelivet langs Bessakerelva
året rundt

Helle skole

Kragerø

Telemark

Soppen – den naturlige
delikatesse
Mørlandstjenna – en
fremtidig perle

Eidebakken skole
Nordkjosbotn
videregående
skole

Lyngen

Troms

Lokale naturområder

8.-10.

50 000

Balsfjord

Troms

Steindalsbreen som
læringsarena

Vg1

50 000

Bardu

Troms

"De fire store”( bjørn-gaupejerv-ulv). Hovedfokus
2010/2011: Bjørn

6.

50 000

Kvinesdal

Vest-Agder Broen og Utsikten

Vg 1

24 000

Vg 1

50 000

4.-7.

50 000

Setermoen skole
Kvinesdal
videregående
skole
Horten
videregående
skole
Lardal Barneskole
Revetal
ungdomsskole
Greåker
videregående
skole

SørTrøndelag

ENØK – Hvordan kan jeg
bidra?
Forsking på norske og
nordamerikanske treslag

Horten

Vestfold

Lardal

Vestfold

Feltundersøkelser i og ved et
ferskvann - bærekraftig
utvikling
NATUR – inntrykk, uttrykk og
opplevelse

Re

Vestfold

Et fugleliv

9.

50 000

Østfold

Ytre Hvaler nasjonalparkviderføring

Vg1

15 000

Sarpsborg
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Hafslund
barneskole

Hornnes skole
Navestad
barneskole
Steinerskolen i
Fredrikstad

Ullerøy skole

Sarpsborg

Sarpsborg

Sarpsborg

Fredrikstad

Sarpsborg

Østfold

Utdanning for bærekraftig
utvikling (Samarbeid med
Natursenter Sarpsborg)

1.-7.

30 000

Østfold

Utdanning for bærekraftig
utvikling (Samarbeid med
Natursenter Sarpsborg)

1-7.

30 000

Østfold

Utdanning for bærekraftig
utvikling (Samarbeid med
Natursenter Sarpsborg)

1-7.

30 000

Østfold

Utdanning for bærekraftig
utvikling (Samarbeid med
Natursenter Sarpsborg)

1-7.

30 000

Østfold

Utdanning for bærekraftig
utvikling (Samarbeid med
Natursenter Sarpsborg)

1-7.

30 000

Antall: 109 skoler
Totalt

Mjær
ungdomsskole
Fyrstikkalleen
skole

4208800

Enebakk

Akershus

Elevenes miljøstatus

65 000

Oslo

Oslo

Elevenes miljøstatus

54 000
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Vedlegg 2: Oversikt over type skoler og fylker i DNS 2010-2011

Fylke/antall skoler
på ulike trinn
Akershus
Aust-Agder
Buskerud

Skoletrinn
Vg1

8.-10.
3

Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Nord-Trøndelag

1

Oppland
Oslo
Rogaland

3

Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold

1
2

Østfold
Totalt antall skoler
på ulike trinn

1

1.-10.
2
2

1
1
2

1
1
1
1
9
1

3
1
1

1
1
1

19

1.-4.

4
1
2

5.-7.

1.-7
2
1

5

1

1

1
1

1
4

2

3
4
5
5
11
8

3
1
9

2
1
1

14
2
12

2

3
2

1

6
6
1
3
1
3

5

6

21

109

2
2
1

1
1

1

1

1

19

Totalt antall
skoler
1
12
3
1
4

21

3

26
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Vedlegg 3: Kriterier for utvelgelse av prosjektskoler 2010-2011
Kriterier for utvelgelse av søknader til DNS 2010-2011
1. Undervisningsoppleggene som det søkes om støtte til skal ha høy faglig kvalitet og være
forankret i LK06.
2. Undervisningsoppleggene skal være knyttet opp mot føringene i Den naturlige skolesekken.
Det er spesielt viktig at det flerfaglige kommer frem og at samfunnsfaget blir mer synlig.
3. Fordeling i forhold til skoletype/trinn:
a. Barneskoler- småskoletrinnet (1.-4.)
b. Barneskoler- mellomtrinnet (5.-7.)
c. Ungdomsskoler (8.-10.)
d. Videregående skoler, Vg1
e. Private skoler: vurder om noen skoler kan delta fra denne gruppen
4. Geografisk fordeling
(Fylkene er ført inn kun som en hjelp til å se på ca antall)
a. Nord-Norge (Finnmark, Troms, Nordland,)
b. Midt-Norge (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag)
c. Vestlandet (Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland, Sogn og Fjordane)
d. Sørlandet (Aust-Agder, Vest-Agder)
e. Østlandet (Oslofjord) (Akershus, Oslo, Vestfold, Østfold)
f. Østlandet (Indre) (Buskerud, Oppland, Telemark, Hedmark)
5. Aktiviteter på/nær skolen, der nærmiljøet tas i bruk prioriteres. Opplegget skal så langt det
lar seg gjøre være en del av den ”vanlige” skolehverdagen der lærestoffet blir aktualisert ved
at skolen varierer læringsarena. For ungdomsskoler og Vg1 vil det i enkelte prosjekter være
naturlige at områder noe lengre fra skolen tas i bruk.
6. Bidrag til natursekken.no
Skoler som har et flerfaglig opplegg som kan være et positivt/egnet bidrag til nettsiden
(natursekken.no) kan prioriteres.
7. Dersom det søkes om midler til kun kompetanseheving, må det skisseres nøyaktig hvilke kurs
skolen ønsker å delta på. Skoler hvor kompetanseheving settes i forbindelse med
elevaktiviteter vil bli foretrukket. DNS skal ikke være ”vanlig etterutdanning”.
8. Det vil ikke bli gitt støtte til leirskoleopphold. Besøk ved museum/vitensentre/institusjoner
kan støttes dersom det er et godt faglig opplegg rundt hvor også skolens nærmiljø er i bruk.
Opplegget må ha et begrenset bruk av buss/transport.
9. Tildeling av midler må ses i forhold til antall elever som får delta.
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Vedlegg 4: Søknadsskjema til Den naturlige skolesekken 2010
Søknad til
Den naturlige skolesekken
våren 2010
Skriv teksten rett inn i dette dokumentet. Kall dokumentet ”skolens navn
soknad2010_DNS”. Vennligst ikke send med andre vedlegg.
1. Opplysninger om søkeren
Søker
Kommune
Fylke
Kontaktperson, skoleledelse
Kontakperson, lærer(e)

Søknadsfrist 8. juni 2010.
Søknaden sendes elektronisk til
post@natursekken.no.
Skriv i emnefeltet til e-posten:
”skolens navn_DNS”

E-post:
Tlf:
E-post:
Tlf:

Adresse
Telefon
2. Opplysninger om undervisningsopplegget det søkes midler til
Tittel
Hovedmålsetning for
undervisningsopplegget
Bakgrunn for søknaden: (Utvid området ettersom dere skriver. Maks 1 A4 side.)
Beskrivelsen av undervisningsopplegget: Gi en beskrivelse av hvordan deres undervisningsopplegg:
-knytter sammen undervisning inne og undervisning ute
-knytter sammen flere fag til flerfaglige opplegg
-tar i bruk nærmiljøet som læringsarena
-viser bruk av grunnleggende ferdigheter i læringsprosessene
Beskrivelse av undervisningsopplegg:(Utvid området ettersom dere skriver. Maks 2 A4 sider.)
Bærekraftig utvikling:(Skriv kort om hvordan elevene skal forbinde dette undervisningsopplegget med
bærekraftig utvikling.)
Forskerspiren: (Skriv kort om hvordan dere tenker den utforskende eleven blir ivaretatt i
undervisningsopplegget.)
Vurdering: (Skriv kort om hvordan skolen tenker å vurdere undervisningsningsopplegget.)
Hvilken ekstern kompetanse vil bli trukket inn i
prosjektet:
Hvilke klassetrinn omfattes:
Antall elever som vil involveres:
Hvilke fag vil bli direkte involvert i prosjektet
Kompetansemål som danner grunnlaget for prosjektet:
Tidsplan for prosjektet:
3. Budsjett
a) Kostnader: (Sett evt. inn flere rader hvis for liten plass.)
Beskrivelse
Beløp
Merknad
b) Finansiering: (Sett evt. inn flere rader hvis for liten plass.)
Beløp
Midler fra DNS
Andre finansiører: (feks. FAU, Kommune etc)
Sum finansiering:

Merknad
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Vedlegg 5: Mal for beskrivelse av undervisningsopplegg i Den
naturlige skolesekken (2010-2011)
Forfatter og skole:
(Navn på forfatter og skole)
Kontaktpersoner med e-post:
(Navn og e-post på aktuelle kontaktpersoner på skolen)
Tittel:
(Informativ og knytta til tema, maks 1 linje)
Ingress:
(En kort omtale av tema som inkluderer mål og innhold, 7-10 linjer)
Faglig forankring:
(En kort omtale av hvilke fag som er involvert i dette undervisningsopplegget.)
Bærekraftig utvikling:
(Skriv kort om hvordan valgt tema og opplegg gir elevene undervisning om og i bærekraftig utvikling.
Hvordan skal elevene forbinde dette undervisningsopplegget med bærekraftig utvikling?)
Kompetansemål:
(Gjengi de kompetansemål som dette undervisningsopplegget skal bidra til å realisere: Velg
kompetansemål for fag og klassetrinn.
Gi konkrete beskrivelser på hvordan det arbeides mot disse målene gjennom innholdet i prosjektet:


Elevenes læringsmål:
Målbare, som elevene skal strekke seg etter. Læringsmålene må ses i sammenheng med
kompetansemålene for de ulike faga som er med.



Sentrale begreper:
Hvilke begreper skal elevene lære i dette undervisningsopplegget?)

Beskrivelse av undervisningen:
(Det må komme tydelig fram hva som er forberedelse til uteaktivitetene, gjennomføring av
uteaktivitetene, og etterarbeid (mao.: samspillet mellom klasserommet og uteskole). Det er altså
viktig at det kommer tydelig fram hva som foregår ute og hva som foregår inne. Her er det veldig
viktig å være nøyaktig slik at aktiviteten kan gjennomføres av en annen lærer ved en annen lokalitet.
Dersom det er flere aktiviteter som skal beskrives må det gjøres hver for seg)
Gi også konkrete beskrivelser på hvordan det jobbes med temaene:


Forskerspiren/utforskende arbeidsmåter:
(Skriv kort om hvordan dere tenker den utforskende eleven blir ivaretatt i dette
undervisningsopplegget. Bruk gjerne nysgjerrigper-metoden
http://www.nysgjerrigpermetoden.no/)



Bærekraftig utvikling:
(Beskriv hvordan opplegget gir elevene undervisning som fører til økt kunnskap og
miljøengasjement for nærmiljøet.)
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Grunnleggende ferdigheter:
(Beskriv hvordan de grunnleggende ferdighetene jobbes med i opplegget.)
Vurdering:
(Må sees i sammenheng med læringsmålene.
Beskriv konkret hvordan læringsmålene skal oppnås og hva elevenes læringsutbytte skal være.)
Materiell:
(Hva må man ha av utstyr og ev. hva kan være kjekt å ha. Spesifiser for hver enkelt aktivitet.)
Tidsbruk:
(Her er det fint om dere angir tidsbruk på de ulike aktivitetene: forberedelse, gjennomføring,
etterarbeid og logistikk.)
Trinn:
(Hvilke trinn (ev. flere) passer dette undervisningsopplegget for?)
Eksterne samarbeidspartnere:
(Hvem er involvert? Hvilken rolle har de eksterne aktørene?)
Praktiske tips:
 Nyttig litteratur.
 Læreres forutsetninger og forberedelser: faglig bakgrunn, lokalkunnskap, andre relevante
erfaringer.
 Her kan det også ligge lenker, bilder, tabeller etc.
Lenker:
(Kun nyttige og gode lenker som dere mener gir økt kunnskap om det faglige innholdet i dette
undervisningsopplegget. Lenkene må gjennomgås kritisk for ensidighet, kommersielle interesser etc.)
Eksempel fra natursekken.no som det kan være nyttig å kikke på:
http://www.natursekken.no/c1187998/uopplegg/vis.html?tid=1247644&strukt_tid=1187998
November 2010,
Ressursgruppa i DNS
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Vedlegg 6: Kort prosjektbeskrivelse av undervisningsoppleggene fra
skolene
Akershus:
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:

Bjørlien skole
Bjørlienornitologene, artsobservasjoner - tverrfaglig samarbeid
5. trinn
Naturfag, kroppsøving, samfunnsfag, kunst og håndverk
Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB), Norsk ornitologisk forening
Gjennom prosjektet ønsker skolen å sette opp flere fuglekasser i
nærområdet og lage et tverrfaglig undervisningsopplegg rundt disse. Å
arbeide med fugler gir oss mulighet til å se nærmere på naturens
mangfold, undersøke hvordan menneskene påvirker fuglebestanden, og
gjennom dette gi elevene en forståelse for begrepet bærekraftig
utvikling.
Bleiker videregående skole
Forskerspiren på Bleiker videregående skole- feltarbeid og
naturvitenskapelig metode
Vg1
Naturfag, matematikk, engelsk, norsk
UMB
Skape og øke interesse for naturfag blant elevene ved å la dem få
”hovedrollen som naturforskere” - Legge til rette for at elevene skal
oppleve glede og stimulere egen nysgjerrighet og at elevene selv kan
være med å bygge opp kunnskap ved kreativ tekning. Øke elevenes IKTkompetansen innen naturfag, fra feltarbeid til digital publisering, og
utstilling.
Hellerasten skole
Natur og kultur – nærhet til kulturarven vår og til framtida. Tverrfaglig
undervisningsopplegg i nærmiljøet

Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:

8. og 9. trinn
Naturfag, mat og helse, samfunnsfag
Oppegård jeger og fiskeforening, Oppegård Historielag, NIVA – Norsk
institutt for vannforskning evt.

Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:

Få gode fellesopplevelser i naturen i nærmiljøet, slik at ungdommen vil
sette pris på kulturarven vår og får ansvarsfølelse for å ta vare på naturen
og kulturen vår for framtida. Økologisk og historisk bevissthet –
sammenheng mellom fortid og framtid.
Marikollen ungdomsskole
Kulturlandskapet i Rælingen, forvaltning av lokale ressurser.

Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:

10.trinn
Samfunnsfag, naturfag, mat og helse og kroppsøving.
Rælingen historielag

Hovedmålsetning:

Gi elevene kunnskap om kulturlandskapet i Rælingen, både før og nå, og
på denne måten kan elevene få en forståelse for bærekraftig utvikling og
forvaltning av ressursene som ligger i lokalsamfunnet.
Nesodden videregående skole

Skole:
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Tittel:

Mat av ville vekster: Ernæring, helse og friluftsliv

Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:

Vg1
Naturfag, matematikk, helsefremmende arbeid, yrkesutøving
UiO

Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:

Å skape interesse for hvordan man kan benytte ville vekster fra
nærområdet til matlaging. Få kjennskap til næringsstoffene og
næringsinnhold i mat og knytte det til egen helse. Gi elevene gode
erfaringer med friluftsliv, som de kan bruke videre i sine yrker.
Nittedal ungdomsskole
”Stein og jord - der du bor” Naturgrunnlaget i nærmiljøet, Geologi

Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:

8. trinn
Samfunnsfag, naturfag
Geolog Olav Prestvik. Oslo og Omland Friluftsråd

Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:

Elevene skal få oppleve gleden og ansvaret ved å ferdes i og få vite mer
om sitt nærmiljø gjennom feltarbeid, der de anvender og øker sine
kunnskaper om bergarter, jordarter, jordsmonn og vegetasjon.
Steinerskolen i Bærum
Minimania, biologisk mangfold

Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:

7.-9. trinn
Naturfag, kroppsøving, mat og helse, matematikk, kunst og håndverk
Norges Naturvernforbund

Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:

Vi ønsker å skape glede, bevissthet, undring, engasjement og økt
kunnskap om biologisk mangfold. Siden begrepet ikke er så godt kjent på
forhånd, har vi valgt å gi prosjektet et fantasinavn Minimania, som
antyder alle småkrypene i næringspyramiden.
Steinerskolen i Ås
Levende jord
2.-10. trinn
Naturfag, mat og helse, norsk, matematikk, samfunnsfag

Samarbeidspartnere:

Buskeruds fylkesprosjekt for økologisk landbruk

Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:

Å følge utviklingen av mikroorganismer i jorda ved bruk av grønngjødsel,
kompost, kompostkultur og preparater. Vi ønsker å bevisstgjøre barna på
vårt ansvar for jorda og kvaliteten i levende jordsmonn for dyrking og
matkvalitet. Menneskets mulighet til å delta aktivt i dette samspillet vil bli
vektlagt.
Vassbonn skole
Jord, stein og vann- geologi

Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:

7. trinn
Naturfag, samfunnsfag, kroppsøving, norsk, kunst og håndverk
Geolog fra UMB

Hovedmålsetning:

Elevene skal lære om jord, stein og vann i deres lokalmiljø på en aktiv
måte. Klasserommet er flyttet ut av skolebygningen under dette
opplegget. Det var viktig for oss at dette undervisningsopplegget skulle
foregå i skolens nærmiljø og at vi skulle komme oss ut for å se, ta og føle
på, samt oppleve geologien i nærmiljøet.
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Skole:
Tittel:

Vøyenenga skole
Vøyenenguka, bærekraftig utvikling

Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:

8.-10. trinn
Alle
Bærum kommune med Vann og avløpsetaten og Park og Idrett

Hovedmålsetning:

En uke med temaarbeid om bærekraftig utvikling – realfag – utforskning –
elevaktiviteter. Målet er å ha en uke med fokus på bærekraftig utvikling –
realfag – utforskning – elevaktivitet. Alle på Vøyenenga skal være
miljøbevisste, handlende og praktiske mennesker. Bærekraftig utvikling
skal være en del av alle fag. Grunnleggende ferdighet forankret i
læreplan.
Ås videregående skole
Fjerne næringsstoff fra en eutrof innsjø (Årungen, Ås kommune)

Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:

Vg1
Naturfag, samfunnsfag
UMB, NIVA, Mattilsynet, Nordre Follo kloakkrenseanlegg,
Landbrukskontoret i Ås, Ås kommune (friluftsetaten, plan- og
bygningsetaten mm.)

Hovedmålsetning:

Hvordan er Årungen blitt eutrof?
Hvordan kan næringsstoff fjernes?
Hva kan næringsstoffene brukes til, og hva kan en renere Årungen brukes
til?

Aust-Agder:
Skole:
Tittel:

Grimstad ungdomsskole
Miljøprosjektet - Ei uke med holdningsskapende, praktisk og bevisstgjørende
arbeid, både lokalt og globalt.

Trinn:
Fag:

8. 9. og 10. trinn
Naturfag, samfunnsfag, RLE, matte, norsk, musikk, mat & helse og kunst &
håndverk.
Samarbeidspartnere: Natur og ungdom, Landvik planteforsk, Agder Renovasjon, Flødevigen
Havforskning, Grimstad kommune, Grimstad Bys Vel, Historielaget i Landvik.
Hovedmålsetning:
Gjennom dette arbeidet skal elevene kjenne til viktigheten av ressurser i
nærmiljøet, mulighetene i gjenbruk og bevisst holdning til eget forbruk (oss
som konsumenter).
Skole:
Holt skole
Tittel:
Bålmat- med fokus på samarbeid, samhold og sunn mat.
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:
Skole:
Tittel:

2,4. og 6.trinn
Mat og helse
Ingen
Målet for opplegget med bålmat er å gi elevene kunnskap om å lage mat
ute og å gi elevene gode opplevelser knyttet til å lage mat i naturen.
Risør barneskole
Utprøving av Stedsbasert Læring på Kart i skolen - lokale læringsarenaer

Trinn:
Fag:

1.-10.trinn
Hovedfokus på naturfag og kroppsøving
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Samarbeidspartnere: Friluftsrådet Sør, Polarsirkelen friluftsråd, Salten Friluftsråd og Ofoten
Friluftsråd (i samarbeid med Statens Kartverk, Nordland fylkeskommune,
RKK Indre Salten og Friluftsrådenes Landsforbund)
Hovedmålsetning:
Prøve ut Stedsbasert læring på nettstedet Kart i skolen og få dette til å bli et
godt planleggingsverktøy for alle skoler

Buskerud:
Skole:
Tittel:

Gol Ungdomsskule
Biologisk mangfold, økologisk dyrking og bærekraftig utvikling, grunnlaget
vårt for liv
Trinn:
8. og 9. trinn
Fag:
Samfunnsfag, naturfag, matematikk, kroppsøving, kunst & håndverk
Samarbeidspartnere: Gol viltnemnd, Gol kommune, Sogn Jord og hagebruksskole
Hovedmålsetning:
Biologisk mangfold og økologisk dyrking ønskes satt på timeplanene
gjennom arbeid på et lite småbruk ved skolen. Ved småbruket ligger
forholdene godt til rette for å oppleve at maten vi spiser vokser i jorden,
erverve kunnskap om hvordan vi dyrker etter bærekraftprinsippet og hva vi
må tenke på for at det biologiske mangfoldet skal tas vare på. Gjennom
prosjektet ønsker skolen å gjøre elevene bevisste på sammenhengen
mellom naturressurser og våre muligheter for liv og hvilket ansvar de har for
bærekraftig utvikling
Skole:
Heia skole
Tittel:
Rådyrjakt, Garnfiske på Ulvenvannet, Isfiske, Insekter og småkrypRessurser i nærmiljøet.
Trinn:
1-7. trinn
Fag:
Naturfag, samfunnsfag, norsk, matematikk, mat og helse, kunst & håndverk,
kroppsøving og engelsk.
Samarbeidspartnere: NJFF Buskerud, Person fra Lier Bygdetun / Lier historielag, Lokale bønder i
nærmiljø
Hovedmålsetning:

Bevisstgjøre elever og lærere på hvilke ressurser vi har i nærmiljøet til
skolen med tanke på friluftsliv, jakt, fiske og naturbruk. Øke elevenes
forståelse av hvor viktig det er å ta vare på de ulike økosystemene, slik at vi
kan beholde disse ressursene også for kommende generasjoner.
Skole:
Kirkeskolen
Tittel:
MMMM (mat, miljø, moro og mosjon)- ernæring, fysisk aktivitet og bruk av
nærmiljøet.
Trinn:
5.-7. trinn
Fag:
Naturfag, samfunnsfag, kroppsøving og mat og helse.
Samarbeidspartnere: Foredragsholder fra Kjerraten museet, lokale O-laget
Hovedmålsetning:
Skolen ønsker å sette fokus på ernæring, fysisk aktivitet, det å ta vare på
naturen og bruke nærmiljøet i undervisningen. Sunn mat, fysisk aktivitet,
fokus på natur og miljø.
Skole:
Vestsiden ungdomsskole
Tittel:
Vi skaper verdier gjennom bærekraftig utvikling - Energi
Trinn:
10. trinn
Fag:
Naturfag, matematikk, mamfunnsfag
Samarbeidspartnere: Museene, Devotek, Næringsliv og på Høgskolen
Hovedmålsetning:
Hovedmålsettingen er å få elevene interessert i å ”forske på” alternative
energiformer gjennom å dra ut av skolen og få kontakt med lokale ressurser
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på området. Konkret vil vi motivere dem til å undersøke energikilder i et
historisk perspektiv og finne ut hvordan næringsliv og høgskole i Kongsberg i
dag jobber med alternative energikilder knyttet til drivstoff for bil og
boligoppvarming. Oppgaven vil også dreie seg om å lage energiregnestykker
som viser hvordan disse energikildene vil gjøre oss bærekraftige i framtida.

Finnmark:
Skole:
Tittel:

Børselv oppvekstsenter
Børselva- biologisk mangfold og bærekraftig utvikling.

Trinn:
Fag:

6.-10. trinn
Naturfag, matematikk, samfunnsfag og kroppsøving, duoddji (og mat og
helse)
Samarbeidspartnere: Børselv Jeger- og Fiskerforening, Fylkesmannen i Finnmark, lokale
elvefiskere.
Hovedmålsetning:

Lære om Børselva – og laksens livssyklus, sjøørret og sjørøye, samt annet
dyre og planteliv knyttet til elva. Bærekraftig utvikling sees i sammenheng
med dette.

Skole:
Tittel:

Tana videregående skole
”Kultivering av Smalfjordvann”, forvaltning av ferskvann.

Trinn:

Vg1. I tillegg inviteres alle ungdommer ved mellomtrinnet (5-7 klasse) i Tana
kommune til en kombinert fiskebiologi / friliftlivsdag i regi av elevene ved
Tana videregående skole

Fag:

Vg1 – Naturfag / Vg2 - Forvaltning og drift / Vg3 klassene - Feltarbeid og
Naturforvaltning. I tillegg involveres fellesfagene norsk og kroppsøving.

Samarbeidspartnere: Bygdelaget og Statens Naturoppsyn (SNO)
Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Hovedmålsetningen for prosjektet er å gi elevene innføring i praktisk
forvalting av et fiskevann med for tett bestand av småfisk. Med bakgrunn i
utført prøvefisking og utfisking vil elevene komme med innspill til lokal
forvaltning av elva.
Vadsø ungdomsskole
Varangeren, med 10.klassene i Varangerhalvøyas grenseland - Bærekraftig
utvikling og biologisk mangfold gjennom aktivt friluftsliv.
10.trinn
Kroppsøving, naturfag og samfunnsfag
Statens Naturoppsyn, Politiet og Vadsø Jeger og fiskeforening.
Målet er å gi elever og lærere kjennskap til nærområdet, vekke interessen,
nysgjerrigheten og bevisstheten om natur og miljøvern. I tillegg fokuseres
det på biologisk mangfold og bærekraftig utvikling.

Hedmark:
Skole:
Tittel:

Frydenlund skole
Ren energi – fornybar energi.
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Trinn:
1.-7. trinn
Fag:
Naturfag, samfunnsfag, matematikk, kunst og håndverk
Samarbeidspartnere: Norsk skogmuseum, Glomdalsmuseet, Høgskolen i Hedmark
Hovedmålsetning:
Skole:
Tittel:

Elevene skal få erfaring med å lage små vannhjul og videreutvikle
erfaringene ved å lage større modeller som produserer energi.
Grue barne- og ungdomsskole
Livskraftig og levende. Finnskogen før og nå – med fokus på ressursbruk,
bosetting og bruk av naturen.

Trinn:
10. trinn.
Fag:
Norsk, naturfag, samfunnsfag, mat og helse, kroppsøving og RLE.
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:
Elevene skal få kunnskaper om og erfaringer med aktiviteter som er en del
av Finnskogen og finnekulturen.
Skole:
Kvikne skole
Tittel:
Villreinprosjekt ved Kvikne skole.
Trinn:
Fag:

8.-10. trinn.
Naturfag, matematikk, mat og helse, norsk og kroppsøving

Samarbeidspartnere: Kvikne fjellstyre, Kvikne fjelloppsyn og Statens Naturoppsyn på Hjerkinn.
Hovedmålsetning:
Skole:
Tittel:
Tema:
Trinn:
Fag:

Å gi elevene kunnskaper om biologi, økologi og bærekraftig utvikling i
forhold til villreinstammen.
Tolga skole
Skape forståelse og kunnskap om bærekraftig utvikling i Tolga.
Bærekraftig utvikling i et lokalsamfunn.
5., 9. og 10. trinn.
Naturfag, mat- og helse, kroppsøving, samfunnskunnskap, norsk og
matematikk.

Samarbeidspartnere: Utmarkslag, bondelag, bygdekvinnelag, Forellhogna villreinområde,
mattilsyn, lokale bedrifter som pølsemaker.
Hovedmålsetning:

Å høyne bevissthet og gi et kunnskapsløft hos elever og lærere om
bærekraftig utvikling og sette undervisningen inn i denne overordna
sammenhengen.

Hordaland
Rubbestadneset skule er beskrevet i kap 3.
Skole:
Tittel:

Kolbeinsvik skule
Villsauforskning i praksis - Villsauens årssyklus som utgangspunkt for
undervisning om lokalsamfunn og lokalkunnskap ved bruk av
naturvitenskaplige arbeidsmetoder.

Trinn:
Fag:

1.-7. trinn
Norsk, matematikk, natur- og miljø, samfunnsfag, mat og helse, kunst og
handverk og kroppsøving.

Samarbeidspartnere: Lokale bønder og grunneigarar som driver med sau, Kystlyngheisenteret,
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lokal veterinær og landbrukssjefen/villsaukonsulenten i Austevoll kommune.
Hovedmålsetning:

Hovedmål med prosjektet er å fremme kunnskap om kystkultur, å få elevene
til å aktivt bruke nærmiljøet i skolekretsen og få kunnskap om lokal kultur og
tradisjon.

Skole:
Tittel:

Samnanger ungdomsskole
”Vatn kreative krefter” – vann som grunnlag for liv og samfunnsutvikling i
lokalsamfunnet.

Trinn:
Fag:

8.9. og 10.trinn
Naturfag, matematikk, kroppsøving og mat og helse. Samfunnsfag og norsk
er også representert.

Samarbeidspartnere: Den Naturlege Skolesekken, kompetansesenteret for småkraft i Samnanger,
Bergenshalvøens kommunale kraftselskap (BKK), VilVitesenteret i Bergen,
Samnanger kommune ved den pedagogiske administrasjonen , lokalt
næringsliv, lokale eiere av småkraftverk og grunneier av husmannsplass.
Hovedmålsetning:
Målsetningen i prosjektet er at elevene, gjennom konkret og praktisk
tilnærming, utvikler kunnskap om bærekraftig utvikling, økosystem og
samfunnsutvikling gjennom kommunen sin natur, kulturhistorie og
mangeårige tradisjoner på kraftområdet. Prosjektet skal videre stimulere
elevene til å se sammenheng mellom konkret innsats lokalt og mer
overordnet miljø- og klimapolitikk.
Skole:
Tittel:

Storebø skule
Kartlegging av fjæremiljø i Austevoll

Trinn:
Fag:

5.-7.trinn
Natur og miljø, mattematikk, kroppsøving, samfunnsfag, mat & helse og
norsk.
Samarbeidspartnere: I hovedsak foresatte og havforskere.
Hovedmålsetning:
Hovedmålsetningen er å kartlegge flere fjæremiljø i nærheten av skolen og
videreføre arbeidet i lokalmiljøet. Det er også et mål at nye elever får
kjennskap til nærmiljøet

Møre og Romsdal:
Skole:
Tittel:

Atlanten videregående skole
Vegetasjonskartlegging med GPS og kartiskolen.no – bærekraftig utvikling i
nærmiljøet.

Trinn:
Vg1
Fag:
Naturfag og geografi
Samarbeidspartnere: Øystein Sørborg fra Naturfagsenteret vil delta i både planlegging,
gjennomføring og etterarbeid slik at opplegget vil kunne legges ut på
kartiskolen.no og natursekken.no.
Hovedmålsetning:

Elevene skal gjennom kartlegging av vegetasjon med GPS bli kjent med
vanlige arter i nærområdet og vurdere hvor et utvalgt område nær skolen er
i suksesjonsprosessen. Elevene skal kunne bruke GPS til registrering av
områder og enkeltpunkter og overføre disse til digitale kartløsninger.
Skolen skal være med å forbedre kartiskolen.no løsningen for opplasting av
GPS-registreringer og ev. publisering av dataene i kartklienten.
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Skole:
Tittel:

Aure barne- og ungdomsskole
Ormsetvatnet til nytte og glede – smådyr og levende organismer i
Ormsetvatnet.

Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

5. og 6.trinn
Naturfag, kroppsøving, mat og helse og norsk.
Lokal grunneier og Aure Jeger og fiskeforening.
I tillegg til de konkrete læreplanmålene er det også et mål å vise elevene
hvor mange muligheter til variert friluftsliv de har i nærmiljøet. Opplegget
gir også svært gode muligheter for å arbeide med skolen sine sosiale mål når
vi er ute og i nye situasjoner. Det har også vært et mål å tilpasse opplegget
slik at en multifunksjonshemmet elev i gruppa kunne delta i opplegget.
Eidså skule
Sjø – og fiskeveka ved Eidså skule – fisking, friluftsliv og ferdsel på vannet.

Skole:
Tittel:

Trinn:
1.-4.trinn
Fag:
Naturfag, samfunnsfag, kroppsøving, mat og helse, norsk, kunst og håndverk
Samarbeidspartnere: Lokale fiskere, Politiet, Røde Kors med redningsbåt
Hovedmålsetning:

Lære om sjøen og livet der i lokalt perspektiv. Se sjøen som en ressurs i
historisk perspektiv. Vekke interesse og nysgjerrighet for livet i havet
generelt og fiske spesielt. Ta i bruk lokal kunnskap og samarbeid. Gi positive
og spennende opplevelser.

Skole:
Tittel

Volda vidaregåande skule
Havet – kjelde til energi. Bærekraftig utvikling med utgangspunkt i kunnskap
om økosystem og populasjoner på Runde. Kartlære.

Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Vg1
Naturfag, geografi og kroppsøving
Runde Miljøsenter
Utforske havet som økosystem. Få god kjennskap til faktorer som virker inn
på populasjoner som en finner på Runde. Lære hvordan man kan gjøre seg
nytte av noen slike arter i for eksempel matlaging i friluft.
Herøy vidaregåande skule
Frå fjell til fjøre, naturen som klasserom. Bærekraftig utvikling og
forskerspiren med utgangspunkt i fjæreområdet og fjellet som læringsarena.

Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:

Vg1
Naturfag, norsk, kroppsøving, kosthold og livsstil (RM), helsefremmende
arbeid(HS)

Samarbeidspartnere: Runde Miljøsenter
Hovedmålsetning:
Få elevene til å oppdage naturen rundt seg og se sammenhenger i naturen
som er viktig for helse og livsstil nå, og i framtida.

Nordland:
Skole:
Tittel:

Aldersund oppvekstsenter
Syvsteinsovn - Matlaging i friluft og tur i nærmiljøet

Trinn:
Fag:

1.-7. trinn
Kroppsøving, naturfag og samfunnsfag
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Samarbeidspartnere: Ingen
Hovedmålsetning:
Lære hvordan lage mat i syvsteinsovn, samt kjennskap til steder i
lokalmiljøet.
Skole:
Brønnøysund videregående skole
Tittel:
Slåttearbeid i et kystkulturlandskap - Geologi, forvaltning og økologiske
suksesjonsprosesser.
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:
Skole:
Tittel:

Vg1
Naturfag, samfunnsfag, geografi, kroppsøving, norsk
Vegaøyan verdensarv
Oppfylle læreplanmål i en rekke fag gjennom tverrfaglig, praktisk arbeid ved
å utnytte lokale ressurser.
Gjerøy skole
Mellom bakkar og berg - Kart og terreng, fugler, planter, livet i fjæra og
bergarter, med utgangspunkt i ulike læringsarenaer i lokalmiljøet.

Trinn:
Fag:

1.-10.trinn
Naturfag, Kroppsøving, mat og helse, norsk, samfunnsfag, kunst og
håndverk, matematikk, engelsk og musikk.
Samarbeidspartnere: Friluftsrådet og naboskolene Rødøy og Selsøyvik.
Hovedmålsetning:
Bruke nærmiljøet ute som en base hvor naturfag, kroppsøving, mat og helse
ligger i bunnen, men hvor også praktisk-estetiske og teoretiske fag knyttes
sammen med disse der det lar seg gjøre.
Skole:
Hemnes sentralskole
Tittel:
Røssåga – en livsnerve i fortid og framtid. Fokus på vannkraft, laks og ørret.
Trinn:
Fag:

7. trinn
Hovedsakelig natur og miljø, samfunnsfag og norsk, men også matematikk
og kroppsøving.

Samarbeidspartnere: Statkraft, Røssåga Grunneierlag, Statskog, Korgen Jeger- og Fiskerforening,
Leirelva Grunneierlag, NGU, Hemnes Kommune
Hovedmålsetning:

Å kjenne til historien og hvordan elva fortsatt kan være en livsnerve både
som kraftprodusent og lakseelv gjennom å forstå hvor viktig det er å gjøre
de rette tiltak samt ha de riktige holdninger i forhold til beskatning av laks
og ørret. Eleven skal få kjennskap til lover og regler som regulerer
forvaltningen av laks og ørret.

Skole:
Tittel:

Håkvik skole
Utprøving av Stedsbasert Læring på Kart i skolen gjennom utvikling og
kartlegging av lokale læringsarenaer.

Trinn:
1.-10.trinn
Fag:
Naturfag og kroppsøving
Samarbeidspartnere: Friluftsrådet Sør, Polarsirkelen friluftsråd, Salten Friluftsråd og Ofoten
Friluftsråd (i samarbeid med Statens Kartverk, Nordland fylkeskommune,
RKK Indre Salten og Friluftsrådenes Landsforbund)
Hovedmålsetning:
Prøve ut Stedsbasert læring på nettstedet Kart i skolen og få dette til å bli et
godt planleggingsverktøy for alle skoler
Skole:
Kongsvik skole
Tittel:
Utprøving av Stedsbasert Læring på Kart i skolen gjennom utvikling og
kartlegging av lokale læringsarenaer.
Trinn:

1.-10.trinn
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Fag:
Hovedfokus på naturfag og kroppsøving
Samarbeidspartnere: Friluftsrådet Sør, Polarsirkelen friluftsråd, Salten Friluftsråd og Ofoten
Friluftsråd (i samarbeid med Statens Kartverk, Nordland fylkeskommune,
RKK Indre Salten og Friluftsrådenes Landsforbund)
Hovedmålsetning:
Prøve ut Stedsbasert læring på nettstedet Kart i skolen og få dette til å bli et
godt planleggingsverktøy for alle skoler
Skole:
Lyngheim skole
Tittel:
Utprøving av Stedsbasert Læring på Kart i skolen gjennom utvikling og
kartlegging av lokale læringsarenaer.
Trinn:
1.-10.trinn
Fag:
Hovedfokus på naturfag og kroppsøving
Samarbeidspartnere: Friluftsrådet Sør, Polarsirkelen friluftsråd, Salten Friluftsråd og Ofoten
Friluftsråd (i samarbeid med Statens Kartverk, Nordland fylkeskommune,
RKK Indre Salten og Friluftsrådenes Landsforbund)
Hovedmålsetning:
Prøve ut Stedsbasert læring på nettstedet Kart i skolen og få dette til å bli et
godt planleggingsverktøy for alle skoler
Skole:
Mørkvedmarka skole
Tittel:
Livet i og langs elva – Ferskvannsøkologi.
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

5.-7.trinn
Hovedsakelig naturfag.
Kommunen
Å gi elevene kjennskap og forståelse for livet i og langs en elv i nærmiljøet.
Gjennom å studere samt gjøre praktiske øvelser vil elevene tilegne seg
erfaringer som forteller dem noe om samspillet mellom artene og hvordan
menneskelig aktivitet kan være med på å påvirke forholdene i elva.

Skole:
Tittel:

Nesna skole
Naturmangfoldet i Husbymarka naturreservat - Kartlegging av lokalt
naturmangfold gjennom praktisk feltarbeid.

Trinn:
5.-7.trinn
Fag:
Naturfag, samfunnsfag, norsk, matte og kroppsøving
Samarbeidspartnere: Medlemmer av Sopp- og nyttevekstforbundet og NOF Nesna og omegn
lokallag.
Hovedmålsetning:

Gi økt kunnskap om rødlistearter og hva som utgjør truslene mot dem.
Kunnskap om artene (bla. Smalasal) som har gitt Husbymarka stempel som
naturreservat. Innsikt I samspillet mellom planter og dyr I reservatet, og
hvorfor skjøtsel av området er viktig.

Skole:
Tittel:

Rognan barneskole
Matematikk i nysnø/ Utprøving av Stedsbasert Læring på Kart i skolen

Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

3.-4. trinn
Matematikk
Ingen
Økte ferdigheter i matematikk gjennom praktiske matematikkaktiviteter i
skolegården/ Prøve ut Stedsbasert læring på nettstedet Kart i skolen og få
dette til å bli et godt planleggingsverktøy for alle skoler.
Selfors barneskole
Utprøving av Stedsbasert Læring på Kart i skolen gjennom utvikling og
kartlegging av lokale læringsarenaer.

Skole:
Tittel:
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Trinn:
1.-10.trinn
Fag:
Hovedfokus på naturfag og kroppsøving
Samarbeidspartnere: Friluftsrådet Sør, Polarsirkelen friluftsråd, Salten Friluftsråd og Ofoten
Friluftsråd (i samarbeid med Statens Kartverk, Nordland fylkeskommune,
RKK Indre Salten og Friluftsrådenes Landsforbund)
Hovedmålsetning:
Prøve ut Stedsbasert læring på nettstedet Kart i skolen og få dette til å bli et
godt planleggingsverktøy for alle skoler.

Nord-Trøndelag:
Skole:
Tittel:

Beitstad skole
Vann, sjø og fjære i de fleste fag

Trinn:
Fag:

6. trinn
Naturfag, Norsk, Matematikk, Kroppsøving.

Samarbeidspartnere: Vitensenteret på Steinkjer, lokale fiskere
Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:

Utnytte nærområdet til skolen på best måte. Lære elevene om det de har
rundt og nært skolen. Skape interesse for nærområdet. Gi erfaringer,
opplevelse, ferdigheter og ikke minst kunnskap omkring dette. I dette
opplegget er fiske i fokus.
Halsan skole
Skole ute, med fokus på erfaringer og opplevelser i kulturlandskap, skog, sjø
ferskvann og fjell.
5.-7. trinn
Naturfag, kroppsøving, matematikk, samfunnsfag og mat og helse

Samarbeidspartnere: Høgskolen i Nord-Trøndelag, husflidlaget, skogselskapet
Hovedmålsetning:
Tilrettelegge for mer praktisk undervisning med opplevelser og erfaringer i
fokus. Våre elever bor like ved et stort kjøpesenter. Skolen merker at barna
har for lite kunnskap, erfaringer og opplevelser fra naturen rundt seg. Vi har
lyst til å tilrettelegge mer for skole ute for å gi elevene våre et bedre
alternativ til å tilegne seg kunnskap, opplevelser og erfaringer fra den nære
naturen. Forståelse for bærekraftig utvikling skal være sentralt i vårt
prosjekt.
Skole:
Meråker skole
Tittel:
Sau som kortreist mat i et kulturperspektiv
Trinn:
3. 4., 6. og 9. trinn
Fag:
Mat og helse, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving
Samarbeidspartnere: Gårdbruk med sau
Hovedmålsetning:
Lære om sau som mat, næring og del av kulturlandskapet. Dette gjøres i et
tverrfaglig opplegg der fagene samfunnsfag, naturfag, kroppsøving, mat og
helse og kunst og håndverk inngår. Det skal lages et helhetlig opplegg på
tvers av årstrinn og fag.
Skole:
Nærøysundet skole
Tittel:
Skogen vår – natursti i skog
Trinn:
5.-7. trinn
Fag:
Naturfag, mat og helse, kunst og håndverk og musikk
Samarbeidspartnere: Skogselskapet i Namdalen, grunneiere
Hovedmålsetning:
Lage undervisningsopplegg som utvikler vår nysgjerrighet og kunnskap om
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skogen i vårt nærområde ”Fagervollen”.
Skole:
Otterøy skole
Tittel:
Hjort og laks på Otterøya - historisk og nåtid. Kortreist mat
Trinn:
5.-7. trinn
Fag:
Naturfag, mat og helse, kroppsøving og geografi.
Samarbeidspartnere: Mattilsynet, Otterøy storvald, Veso Vikan, Veterinærmedisinsk senter,
Smoltanlegg, Neptun (fiskeoppdrett), Norges grunneier og sjølaksefiskerlag
Hovedmålsetning:

Vi bor på en øy hvor laks og hjort er, og har vært to viktige næringer. Vi
ønsker å skape en mer praktisk tilnærming til fagstoffet. Vi har også et ønske
for elevene at de skal få interesse i miljøet rundt seg, og sin egen
lokalhistorie/kulturarv. Elevene skal gjennom prosjektet lære seg å forske. Vi
har valgt ut to viktige ressurser i lokalsamfunnet. Hjort og laks. Med
prosjektet ønsker vi å vekke nysgjerrigheten og bevisstheten for nærmiljøet.
Skole:
Sjefsgården voksenopplæring, grunnskole for voksne
Tittel:
Gå til mauren og bli vis – biologisk mangfold
Trinn:
10. trinn
Fag:
Naturfag, samfunnsfag og norsk
Samarbeidspartnere: Høgskolen i Nord-Trøndelag
Hovedmålsetning:
Bruke nærmiljøet, erfaringer og aktiviteter til å styrke begrepsapparatet
innenfor fagene. Maur tilhører en artsrik og suksessfull insekt-familie. De
finnes over hele verden. Dette er et undervisningsopplegg der vi studerer
maur – i naturen og litteraturen og knytter språk, begrepslæring og
aktiviteter nært opp til det faglige innholdet.
Skole:
Snåsa Montessoriskole
Tittel:
Økologisk skolehage
Trinn:
1.-7. trinn
Fag:
Naturfag, mat og helse, matematikk
Samarbeidspartnere: Norsk landbruksrådgivning i Nord-Trøndelag, Gårdbruker Ola Ålmo
Hovedmålsetning:

Vi ønsker at elevene gjennom arbeidet med skolehagen bevarer og utvikler
nysgjerrighet og forskertrang til alt levende, og at de utvikler evnen til
helhetstenkning, takknemlighet og forståelse for mangfoldet i naturen.
Skolen vil gjennom prosjektet ”økologisk skolehage” bidra til elevenes
bevisstgjøring og forståelse av viktigheten av å forvalte jordkloden på en god
måte.

Skole:
Tittel:
Tema:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Åsen barne- og ungdomsskole
Kartlegging av biologisk mangfold i nedre del av Fossingelva
Biologisk mangfold
5.-7. trinn
Naturfag, kroppsøving og mat & helse.
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Kartlegge det biologiske mangfoldet i nedre del av Fossingelva og utarbeide
et område og opplegg tilrettelagt for undervisning på mellomtrinnet.
Fossingelva renner gjennom et natur- og kulturlandskap preget av lauvskog
og barskog som gir livsgrunnlag for mange arter. Gjennom kartlegging og
tilrettelegging av området, håper vi å kunne bidra til økt nysgjerrighet og
vitebegjær om mangfoldet i naturen og hvordan vi kan ivareta dette.
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Oppland:
(Otta ungdomsskole og Gjøvik videregående er beskrevet i kap 3)
Skole:
Tittel
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:

Skole:
Tittel:

Brandbu ungdomsskole
Viggavassdraget- før, nå og i fremtiden.
8.-10. trinn
Samfunnsfag, naturfag, kroppsøving og kunst og håndverk.
Landbrukskontoret Gran kommune, Brandbu Jeger og Fisk, Oslo elveforum,
lokalt vannkraftverk, Hadeland folkemuseum, Fylkesmannen i Oppland og
NIVA.
Elevene skal bli godt kjent med Viggasvassdragets betydning for gammel og
ny bosetting, industri, landbruk, rekreasjon og biologisk mangfold i vår
skolekrets, og knytte dette til lokale problemstillinger innen arealutnyttelse.
Dokka ungdomsskole
Naturovervåking og friluftsliv i våtmark.

Trinn:
Fag:

9. trinn
Naturfag, Samfunnsfag, Mat og helse, Kroppsøving og Norsk.

Hovedmålsetning:

Samarbeidspartnere: Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Statens Naturoppsyn og Norges
Ornitologiske forening, avdeling Oppland.
Hovedmålsetning:
Utedagen skal gi kunnskap om Dokkadeltaet og inneholder historie,
friluftsliv, økologi og mat.
Skole:
Dokka videregående skole
Tittel:
Dyrelivet i Dokkadeltaet
Trinn:
Vg1
Fag:
Naturfag, Kroppsøving
Samarbeidspartnere: Land Museum, Friluftsliv og Fiske i Land og Statens naturoppsyn.
Hovedmålsetning:
Å få kunnskaper om Dokkadeltaet som økosystem med vekt på fuglelivet og
utvikle ferdigheter i bruk av kano.
Skole:
Gran ungdomsskole
Tittel:
Samisk dager, samisk kultur
Trinn:
8. og 9.trinn
Fag:
Naturfag, mat og helse, kunst og håndverk, musikk, samfunnsfag og
kroppsøving.
Samarbeidspartnere: Ingen
Hovedmålsetning:
Elevene skal få kunnskaper om og erfaringer med aktiviteter som er en del
av den samiske kultur.
Skole:
Høre skule
Tittel:
Laglim: eit lite vatn – store forskarmuligheiter. Kartlegging av biologisk
mangfald i ferskvatn.
Trinn:
1.-7. trinn.
Fag:
Naturfag, Norsk, Matematikk, Kroppsøving, Mat og helse, Samfunnsfag.
Samarbeidspartnere: Lokale spesialister: botaniker, fiskespesialister, ornitolog-fotograf,
kommuneansatt og lokal næringsmiddellaboratorium (ValdresLab).
Hovedmålsetning:
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:

Elevene skal få mer kunnskap om organismer knyttet til ferskvann og
samspill mellom dem og lære å bruke naturfaglig utstyr.
Landåsbygda Montessoriskole
Naturovervåking & Friluftsliv i Våtmark
1.-7. trinn.
Biologi, geografi, historie, mat og helse og kroppsøving.
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Samarbeidspartnere: Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Statens Naturoppsyn, Mat i
Land, Norges Ornitologiske forening avdeling Oppland.
Hovedmålsetning:
Integrering av Ramsarområdet Dokkadelta og faget naturforvaltning i miljøog friluftslivsundervisningen.
Skole:
Odnes skole
Tittel:
Naturovervåking & Friluftsliv i Våtmark
Trinn:
6. trinn
Fag:
Naturfag, samfunnsfag, historie, kroppsøving, mat og helse, norsk
Samarbeidspartnere: Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Statens Naturoppsyn, Mat i
Land, Norges Ornitologiske forening avdeling Oppland
Hovedmålsetning:
Integrering av Ramsarområdet Dokkadelta og faget naturforvaltning i miljøog friluftslivsundervisningen.
Skole:
Lena skole
Tittel:
Årsplan for uteskole.
Trinn:
Fag:

8. trinn
Naturfag, Samfunnsfag, Norsk, Matematikk, Kroppsøving, Kunst og
håndverk.

Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:
Skole:
Tittel:

Knytte de aktuelle skolefagene sammen i en helhetlig opplæring.
Snertingdal skole
Storyline som døråpner til de lokale læringsmulighetene:
”Snertingdalsgutten som ble verdensmester”- lokalhistorie.

Trinn:
Fag:

1.-8. trinn.
Samfunnsfag, Naturfag, Mat og helse, Matematikk, Engelsk, Norsk og
Kroppsøving.
Samarbeidspartnere: Skogbrukets kursinstitutt, Oppland skogselskap, Gjøvik skogeierlag, Mjøsen
skogeierforening, Gjøvik historielag, Snertingdal Bygdekvinnelag og
Snertingdal Sanitetsforening
Hovedmålsetning:
Skole:
Tittel:

Å vekke elevenes interesse for den lokale naturen, det lokale næringslivet og
den lokale historien i området.
Valle videregående skole
Dokkadeltaet som økosystem - forvaltning av naturområde.

Trinn:
Fag:

Vg1
Norsk og naturfag.

Samarbeidspartnere: Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter.
Hovedmålsetning:

Å utvikle elevers og læreres nysgjerrighet og kunnskap om naturen og
bevisshet om bærekraftig utvikling.

Skole:
Tittel:

Vingrom skole
Uteskole - Helhetlig undervisning med utgangspunkt i en lokal hytte

Trinn:
Fag:

1.-7. trinn
Kroppsøving, mat og helse, samfunnsfag, naturfag, kunst og håndverk.

Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Å få ungene til å bli glad i naturen ved å være i, og å bruke, naturen.
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Oslo:
(Lusetjern skole er beskrevet i kap 3)
Skole:
Tittel:

Veitvet skole
Veitvet skole ved kysten, Fjæra.

Trinn:
7. trinn
Fag:
Naturfag, samfunnsfag, norsk og matematikk
Samarbeidspartnere: Oslofjord Friluftsråd, Ommen hytteutleie
Hovedmålsetning:

Målet med dette prosjektet er at Veitvet skoles elever skal få et kjennskap til
”Livet i fjæra”. Veitvet skoles elever representerer over 60 språkgrupper, og
således et stort kulturmangfold. For mange elever er det ingen selvfølge at
de har vært ved sjøen eller har noe forhold til livet i sjøen. Et av delmålene i
prosjektet er således å gi elevene opplevelser som gjør at de blir nysgjerrige
og samtidig også så trygge på det å oppholde seg i nærheten av vann at
dette er noe de kan tenke seg å gjenta ved andre anledninger i livet. Vi
ønsker å presentere prosjektet vårt som del av norsk historie/kulturhistorie.

Rogaland:
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Husabø skole
Læring på «Prærien». Tverrfaglig undervisningsopplegg for 1. trinn, knyttet til
skolens nye uteområde «Prærien»
1. trinn
Natur og samfunn, matematikk, norsk, kunst og håndverk og kroppsøving

Gi barna gode naturopplevelser på ”Skolen i skogen”.
Nesflaten Skule
Røynevarden – eit husmannsliv
1.-10.
Naturfag, samfunnsfag, mat og helse, kroppsøving, musikk, matematikk
Ryfylkemuseet
Gjennom dette undervisingsopplegget skal elevane få ei kjensle av korleis
livet på ein husmannsplass utarta seg. Dei vil få delta i det daglege arbeidet,
med særleg vekt på dyrking av jorda og å nytte resursane i naturen rundt.
Elevane vil få eit godt innblikk i kor viktige ressursane i naturen er, t.d. ved å
vere med i prosessen frå ein set poteter og til ein lagar potetkaker.
Me vil og formidle historie, folkedans og folkemusikk på husmannsplassen,
noko som vil gi elvane eit nærare forhold til det.
Skole:
Ferkingstad skule
Tittel:
Fiskeprosjekt med NJFF- Rogaland, fiske og fiskestell.
Trinn:
5.-7. trinn
Fag:
Naturfag, mat og helse, kroppsøving
Samarbeidspartnere: NJFF- Rogaland
Hovedmålsetning:
Læring om fisk og fiskestell i nærmiljøet
Skole:
Frøyland skule
Tittel:
Fiskeprosjekt med NJFF- Rogaland, fiske og fiskestell.
Trinn:
5.-7. trinn
Fag:
Naturfag, mat og helse, kroppsøving
Samarbeidspartnere: NJFF- Rogaland
Hovedmålsetning:
Læring om fisk og fiskestell i nærmiljøet
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Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Ganddal skule
Fiskeprosjekt med NJFF- Rogaland, fisk og fiskestell.
7. trinn
Naturfag, mat og helse, kroppsøving
NJFF- Rogaland
Lære om fiskearter. Lære å sløye, tilberede fisk. Bruk av ild i naturen, og
forlate stedet uten spor. Ernæring og fiskemåltid.
Harestad skole
Fiskeprosjekt med NJFF- Rogaland, fiske og fiskestell.
5.-7.trinn
Naturfag, mat og helse, kroppsøving
NJFF- Rogaland
Læring om fisk og fiskestell i nærmiljøet.
Horpestad
Fisk i Ferskvann, fiske og tilbereding av sik fra Orrevatnet
5.-7. trinn
Naturfag, samfunnsfag, mat og helse
NJFF-Rogaland
Fiske- fisketeknikk og tilberede fersk sik. Lære hvordan denne fisken ser ut og
om andrefiskeslag i Orrevannet, fiskeutstyr, sløying, aldersavlesning og
metoder for fangst. Allemannsretten og lokale regler for fisking og
tilberedning vil og stå sentralt.
Hundvåg skole
Fiskeprosjekt med NJFF- Rogaland, fisk og fiskestell
5.-7. rinn
Naturfag, mat og helse, kroppsøving
NJFF- Rogaland
Læring om fisk og fiskestell i nærmiljøet.
Høyland skule
Fiskeprosjekt med NJFF- Rogaland, fisk og fiskestell.
5.-7. trinn
Naturfag, mat og helse, kroppsøving
NJFF- Rogaland
Læring om fisk og fiskestell i nærmiljøet.
Kyrkjevollen skole
Fiskeprosjekt med NJFF- Rogaland, fiske og fiskestell
5.-7. trinn
Naturfag, mat og helse, kroppsøving
NJFF- Rogaland
Læring om fisk og fiskestell i nærmiljøet.
Tysvær opplæringssenter
Fiskedag med NJFF-Rogaland
Voksenopplæring
Norsk, samfunnskunnskap
NJFF-Rogaland
Læring om fisk og fiskestell i nærmiljøet
Vats skule
Fiskeprosjekt i samarbeid med NJFF- Rogalang, fisk og fiskestell
5.-7. trinn
Naturfag, mat og helse, kroppsøving
NJFF_Rogaland
Læring om fisk og fiskestell i nærmiljøet
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Sogn og Fjordane:
Skole:
Tittel:

Eid videregående skole
ENØK – Hvordan kan jeg bidra?

Trinn:
Vg1
Fag:
Naturfag, samfunnsfag
Samarbeidspartnere: Høyskolen i Sogn og Fjordane, flere lokale bedrifter innen energisektoren
Hovedmålsetning:

Elevene skal gjennom teori og praksis lære hvor viktig det er at alle bidrar til
å ivareta miljøet og også på hvilke måter den enkelte kan bidra. ”Gjennom
undervisningen håper vi i tillegg å stimulere barn og unge i fylket til
fremtidsrettede utdannelser – fremtidens innovatører og arbeidstakere i
fylket.”
Skole:
Fresvik skule
Tittel:
Forsking på norske og Nord-Amerikanske treslag, skogplanting med
utprøving av ulike treslag
Trinn:
1.-7. trinn
Fag:
Naturfag, samfunnsfag, norsk, engelsk
Samarbeidspartnere: Forest Ranger i USA, skogreisingsleiar i Amla, skogeier i Fresvik, Høgskulen i
Sogn og Fjordane
Hovedmålsetning:
Dyrking og utplanting av ulike treslag. Vurdering av økologiske forhold som
er avgjørende for vekst av norske og Nord-Amerikanske treslag.
Skole:
Leikanger barneskule
Tittel:
Mat og matlaging i naturen
Trinn:
5. trinn
Fag:
Mat og helse, naturfag, kroppsøving, norsk, matematikk
Samarbeidspartnere: NJFF/Leikanger jakt- og fiskelag
Hovedmålsetning:
Bruk naturen og du vil automatisk lære deg å bli glad i den og ta vare på den.
Lære om lokalmiljøets muligheter for fiskekultur og mat fra naturen. Elevene
lærer om matressurser i nærmiljøet.
Skole:
Stadtlandet oppvekstsenter
Tittel:
Vår eigen kystkultur – før og no. Fiskeri og jordbruk
Trinn:
1.-4., 5.-7.
Fag:
Norsk, Matematikk, Naturfag, Mat og helse, kroppsøving
Samarbeidspartnere: Lokale fiskarar. Ervik Havfiske
Hovedmålsetning:
Korleis kysten og kystkulturen er med på å prege utviklinga og kvardagen
vår. Målet med prosjektet er å gje elevane kunnskap om den lokale
kystkulturen vår. Gjennom å gje elevane forståing for kystkulturen,
kunnskap om ”bruk” av heimstaden og med det få positive opplevingar av
den, håpar vi dette kan bidra til å skape ei lokal tilhøyrsle.
Skole:
Vassenden skule
Tittel:
Ferskvannsstudier i Jølstervannet
Trinn:
7. trinn
Fag:
Naturfag, matematikk, norsk, samfunnsfag, kroppsøving
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:
Lære om vannkvalitet, årstidsvariasjoner og livet i ferskvann
Skole:
Ytre Solund Oppvekstsenter
Tittel:
Tema:
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Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Sør-Trøndelag:
(Selbu videregående skole er beskrevet i kap 3)
Skole:
Tittel:
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:

Frøya videregående skole
Froan som spiskammers, biologisk mangfold
Vg1
Naturfag, samfunnsfag, geografi, kroppsøving og norsk
Innbygger i Froan, kommuneforvalter, Direktoratet for naturforvaltning,
leder for oppdrett, turistnæring, lokal økolog, pensjonert fiskerisjef
Hovedmålsetning:
Skolen ønsker i større grad å bruke Froan naturreservat og landskapsvern
område som læringsarena. Målet er å gi ungdommene glede av, kunnskap
om og ansvarsfølelse for de rike naturressursene i kommunen.
Skole:
Stavset skole
Tittel:
Forske ute, studere inne- Biologisk mangfold/ artskunnskap.
Trinn:
3. og 6. trinn
Fag:
Naturfag, matematikk
Samarbeidspartnere: Ornitologisk forening
Hovedmålsetning:
Målet er å øke elevenes forsker- og vitetrang gjennom aktivt å delta i
observasjoner og å søke å finne svar på spørsmål som kan reises i tilknytning
til observasjonene. Undervisningsopplegget skal kombinere observasjoner
av dyr og fugler med oppfølgende studier inne i klasserommet. Sentralt i
opplegget er bruk av foringsplasser ute hvor vi kan tilrettelegge for elevenes
observasjon både gjennom egen aktivitet og ved bruk av
observasjonskamera. På grunnlag av observasjonene kan lærer og elever
reise problemstillinger som vi ønsker å finne svar på gjennom ny
observasjon.
Skole:
Stoksund skole
Tittel:
Livet ved havet, fjæra og sjøen.
Trinn:
5.-7.
Fag:
Naturfag, samfunnsfag, mat og helse, norsk og matematikk
Samarbeidspartnere: Lokale fiskere
Hovedmålsetning:
Skape en forståelse og innsikt om hva fiske har betydd for Stoksund og
hvorfor det har slik en rolle i nærmiljøet. Skape gode opplevelser med det å
være på og ved sjøen. Øke kunnskapen om fjæra og sjøen som økosystem
og lage trygg og ernæringsmessig god mat. Planlegge å gjennomføre
friluftsaktiviteter og praktisere trygg ferdsel under varierte værforhold.
Skole:
Svanem skole
Tittel:
Fugleobservasjon og vannkraft ved Multihuset, artskunnskap og fornybar
energi.
Trinn:
1.- 7.
Fag:
Naturfag, matematikk, samfunnsfag, norsk
Samarbeidspartnere: Norsk ornitologisk forening, grunneiere, Hemnes videregående skole, Lokale
krefter
Hovedmålsetning:
Hovedmålsetning for undervisningsopplegget vil være å gi elevene kunnskap
og respekt for naturen i nærmiljøet. Bli kjent med det lokale fugleliv og de
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delene som inngår i samspillet i et økosystem. Skape kunnskap og gode
holdninger gjennom feltarbeid. Bli kjent med bærekraftig utvikling og om
menneskets plass i naturen, og hvordan menneskets plass i naturen spiller
en rolle i forhold til valg av fornybar energi.
Skole:
Vik-Bessaker skole
Tittel:
Fuglelivet langs Bessakerelva året rundt
Trinn:
1.-7.
Fag:
Naturfag, kunst og håndverk, kroppsøving og samfunnsfag.
Samarbeidspartnere: Ornitolog
Hovedmålsetning:
Hovedmålsettingen for undervisningsopplegget er at elevene skal lære om
fuglene i nærområdet og følge dem igjennom årstidene. Denne kunnskapen
mener vi vil føre til at elevene bryr seg mer om naturen og viser mer respekt
for naturen rundt seg.

Telemark:
(Helle skole er beskrevet i kap 3)

Troms:
(Setermoen skole er beskrevet i kap 3)
Skole:
Tittel:

Eidebakken skole
Lokale naturområder. Praktisk feltarbeid i marint miljø, ferskvann, skog og
myr.

Trinn:
8.-10.trinn
Fag:
Naturfag, Kroppsøving, Samfunnsfag.
Samarbeidspartnere: Universitetet i Tromsø, samt lokal ekspertise innen geologi og lokalhistorie
og skogbruksetaten i kommunen.
Hovedmålsetning:
Sikre kunnskap om ulike naturområder gjennom kartlegging og klassifisering
av ekskursjonsområder i skolens nærmiljø. Det er et mål å utarbeide en
ekskursjonsplan for fagene naturfag, samfunnsfag, matematikk og norsk.
Skole:
Nordkjosbotn videregående skole
Tittel:
Steindalen: Isbreens tilbaketrekning og suksesjon fra pionerfase til
klimaksfase
Trinn:
Vg1
Fag:
Naturfag, geografi og kroppsøving
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:
Hovedmåsetingen er at elevene skal følge tilbaketrekningen av en isbre i
skolens nærområde. De skal relatere breens utvikling til klimaendringer og
gjøre en analyse av suksesjon ved brekanten. I tillegg skal de lære om bruk
av alternativ energi. Dette vil være med å synliggjøre fagenes anvendelse og
betydning i et bærekraftig perspektiv.

Vestfold:
(Horten videregående skole er beskrevet i kap 3)
Skole:
Tittel:

Lardal kulturskole
Natur – inntrykk, uttrykk og opplevelse. Mennesket bruk av naturen, høsting
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av denne og hvilket ansvar vi har i dag for den kommende generasjon.
3.-7. trinn
Naturfag, mat og helse, samfunnsfag, kunst og håndverk

Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:
Formidle lokal natur- kutur og historie. Hovedmålet er å formidle gammel
forteller- tradisjoner med historier fra lokalsamfunnet fortalt i naturlige
omgivelser. Myter og folketro. Regler og sanger. Alt etter hva som passer til
tema for timen. Mange inntrykk, opplevelser og å kunne gi uttrykk for den
kunnskapen de får igjennom å lage never-øse, lage bjørkesuppe, lære å lage
rypesnare, skinnpung og kunnskap om egen bygd og historie.
Skole:
Revetal ungdomsskole
Tittel:
Et fugleliv. Ramsarområdet på Ilene
Trinn:
Fag:
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

9. trinn
Naturfag, samfunnsfag, kroppsøving, norsk
NOF
Målet med prosjektet har vært å fokusere på fugler i skolens nærmiljø og på
Ilene

Østfold:
Skole:
Tittel:

Greåker videregående skole
Ytre Hvaler nasjonalpark

Trinn:
Vg1
Fag:
Samfunnsfag, naturfag
Samarbeidspartnere:
Hovedmålsetning:

Gjennomføre tur til et område i Ytre Hvaler nasjonalpark, der elevene
praktiserer, ser og lærer om sentrale læreplanmål. La elevene bli kjent med
Norges første marine nasjonalpark.

Skole:
Tittel:

Hafslund barneskole
Utdanning for bærekraftig utvikling

Trinn:
5.-7. trinn
Fag:
Hovedfokus på naturfag og kroppsøving
Samarbeidspartnere: Skogselskapet Østfold, Entomologisk forening, DNT Nedre Glomma, Vis
sjøvett, Olsofjorden Øst, Landslaget Fysisk Fostring i skolen, Oslofjordens
Friluftsråd, Høgskolen i Østfold, Skjeberg historielag og Sarpsborg kystlag.
Hovedmålsetning:
Utvikle elevers og læreres nysgjerrighet og kunnskap om naturen og
bevissthet om bærekraftig utvikling.
Skole:
Hornes skole
Tittel:
Utdanning for bærekraftig utvikling
Trinn:
5.-7. trinn
Fag:
Naturfag, kroppsøving, samfunnsfag og mat og helse
Samarbeidspartnere: Skogselskapet Østfold, Entomologisk forening, DNT Nedre Glomma, Vis
sjøvett, Olsofjorden Øst, Landslaget Fysisk Fostring i skolen, Oslofjordens
Friluftsråd, Høgskolen i Østfold, Skjeberg historielag og Sarpsborg kystlag.
Hovedmålsetning:
Utvikle elevers og læreres nysgjerrighet og kunnskap om naturen og
bevissthet om bærekraftig utvikling.
Skole:
Navestad barneskole
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Tittel:

Utdanning for bærekraftig utvikling

Trinn:
5.-7. trinn
Fag:
Naturfag, kroppsøving, samfunnsfag og mat og helse
Samarbeidspartnere: Skogselskapet Østfold, Entomologisk forening, DNT Nedre Glomma, Vis
sjøvett, Olsofjorden Øst, Landslaget Fysisk Fostring i skolen, Oslofjordens
Friluftsråd, Høgskolen i Østfold, Skjeberg historielag og Sarpsborg kystlag.
Hovedmålsetning:
Utvikle elevers og læreres nysgjerrighet og kunnskap om naturen og
bevissthet om bærekraftig utvikling.
Skole:
Steinerskolen i Fredrikstad
Tittel:
Utdanning for bærekraftig utvikling
Trinn:
5.-7. trinn
Fag:
Naturfag, kroppsøving, samfunnsfag og mat og helse
Samarbeidspartnere: Skogselskapet Østfold, Entomologisk forening, DNT Nedre Glomma, Vis
sjøvett, Olsofjorden Øst, Landslaget Fysisk Fostring i skolen, Oslofjordens
Friluftsråd, Høgskolen i Østfold, Skjeberg historielag og Sarpsborg kystlag.
Hovedmålsetning:
Utvikle elevers og læreres nysgjerrighet og kunnskap om naturen og
bevissthet om bærekraftig utvikling.
Skole:
Ullerøy skole
Tittel:
Utdanning for bærekraftig utvikling
Trinn:
5.-7. trinn
Fag:
Naturfag, kroppsøving, samfunnsfag og mat og helse
Samarbeidspartnere: Skogselskapet Østfold, Entomologisk forening, DNT Nedre Glomma, Vis
sjøvett, Olsofjorden Øst, Landslaget Fysisk Fostring i skolen, Oslofjordens
Friluftsråd, Høgskolen i Østfold, Skjeberg historielag og Sarpsborg kystlag.
Hovedmålsetning:
Utvikle elevers og læreres nysgjerrighet og kunnskap om naturen og
bevissthet om bærekraftig utvikling.
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