Vejledning til lærere og
pædagoger forud for besøg på
stederne i Myrthue – Natur, Kultur & Læring
BOOKING AF SKOLETJENESTETILBUD
Booking sker ved Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur,
Kultur & Læring på mail til Jytte Nielsen
jyth@esbjergkommune.dk eller på 7616 8100. Du får altid
en skriftlig bekræftelse på bookningen.
Forløb på Midtgård bookes direkte på
hakj@esbjergkommune.dk eller på 76 16 37 40.
Det er en god ide at bestille besøget hos MYRTHUE, så
tidligt som muligt, for vi er meget booket i højsæsonerne:
April-juni, august-oktober og med juleforløb i novemberdecember.
VALG AF FORLØB
Det bedste udbytte af et besøg får I, hvis I vælger et emne,
som eleverne har arbejdet med, er i gang med eller skal i
gang med. Nogle aktiviteter er gode som appetitvækkere for
et emne.
Hvis du er i tvivl om, hvor i forløbet et besøg hos MYRTHUE
vil passe bedst ind, kan du altid ringe til en af naturvejlederne/formidlerne og få en snak. Hvis vi ikke er ved
telefonen, kan du lægge dit telefonnummer og et tidspunkt,
hvor vi kan ringe tilbage.

UNDER BESØGET
I MYRTHUE har vi gode erfaringer med at være i dialog med
lærere/pædagoger om involvering og roller under besøget.
Vi oplever, at læreren/pædagogen spiller en vigtig rolle i
forhold til elevernes læring. Derfor er vi optagede af, hvordan læreren/pædagogens pædagogiske og faglige viden om
eleverne kan sættes i spil, så det understøtter natur- og
kulturformidlingen. Det kan være, at læreren/pædagogen
opsamler eller oversætter pointer undervejs ud fra sit kendskab til eleverne eller indgår i konkrete opgaver som en
ekstra ressource undervejs. Det smitter af på elevernes
engagement, at de er ude at opleve noget sammen med
deres lærer/pædagog, som de kan arbejde videre med
tilbage på skolen. Når lærerne/pædagogerne er aktive, så
bliver eleverne det også. Det kan fungere godt, når læreren/
pædagogen undervejs kommer med relevante faglige
indspark for at skabe sammenhæng tilbage til skolen.
En god afstemning af roller kan:
 Understøtte arbejdsformer og pædagogiske metoder
 Skabe sammenhæng mellem besøget og forløbet på
skolen
 Aktivere elevernes forforståelser undervejs
 Give mulighed for dokumentation og vurdering af
elevernes udbytte
Vi glæder os til i fællesskab,
at skabe en god dag hos MYRTHUE!

Med inspiration fra Viborg Naturskole samt ”100 steder at tage hen med den åbne skole” s. 24.

INDEN I KOMMER … er det en god ide, at forberede
eleverne på, hvad vi skal:
 Fagligt, fx i forhold til at aktivere deres
forforståelse
 Praktisk, fx hvis vi skal være ude hele dagen, så
de har tøj på til det.

