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Østerådalen og Skoletjenesten
Beskrivelse
5. klasses Natur og Teknologi undervisning
Med udgangspunkt i den unikke bynære natur der kendetegner Østerådalen i Aalborg, vil eleverne arbejde med de
forskellige biotoper. Især dyrelivet tilknyttet vandhullerne, åen og Lergraven vil være i fokus, derudover kan der arbejdes med
områdets rige fugleliv.

Formål
Forløbet matcher læringsmål fra Forenklede Fælles Mål og for natur & teknologi i skolen
Rammen skifter mellem
Infohuset Østerådalen: Undervisningslokale
Østerådalen: Omkringliggende natur
Læringen foregår både i Infohuset og i felten med udgangspunkt i dialog, undersøgelser og med eksperimenterende og
problemløsende tilgange.
Forløb på MinUddannelse under bibliotek/Skoletjenesten.
Sted
Info-huset i Østerådalen
Over Kæret 9
9000 Aalborg
Melder man sig til dette forløb, er det vigtigt, at eleverne er klædt fornuftigt på efter årstiden (gummistøvler er en god ide).
Kontakt til instruktør senest 14 dage før ankomst.
Instruktør:
Anders Baltser Langeland

Oplysninger om transport
Mette Jessen
Telefon: 93 52 00 52
Øvrig info:
Leder af Skoletjenesten:
Jens Bak Rasmussen
Telefon: 93 52 00 70
Undervisningsmateriale
1

MinUddannelse
1. Der er mulighed for at arbejde med Skoletjenestens forløb via MinUddannelse før og efter samt at lægge besøget ind i
årsplanen via MinUddannelse.
2. Beskrivelser af besøget og inspiration til undervisning før og efter ligger i MinUddannelse - Under bibliotek, søges på
Skoletjenesten.
3. For at få adgang til forløbene, skal du være logget ind på MinUddannelse via dette link:
https://www.minuddannelse.net/Node/bibliotek/soeg#s=skoletjenesten&ko=~851

Praktisk information
Udbyder
Skoletjenesten
Forløbstype
Forløb med formidler
Målgruppe
5. klasse
Antal
28
Periode
Hele året
Yderligere oplysninger til periode
Melder man sig til dette forløb, er det vigtigt, at eleverne er klædt på efter årstiden (gummistøvler er en god ide).
Varighed
5 timer
Som udgangspunkt er mødetiden kl. 9.00 - 14.00. Ved transport med NT kan individuel mødetid aftales med instruktøren
inden for tidsrummet kl. 8.00 - 15.00. Dette skal gøres ved kontakten til instruktøren senest 2 uger før besøget.
Dette forløb er gratis.
Tilbuddet er rettet mod Aalborg Kommunes skoler og udsendes til skolerne inden sommerferien.
Emneområde
Naturvidenskab
Natur og friluftsliv
Fag
Natur/teknologi
Faciliteter
Mulighed for at spise medbragt mad
Mulighed for toiletbesøg
Yderligere oplysninger til faciliteter
Infohuset er beliggende i Østerådalen Nord med indkørsel fra Over Kæret i Aalborg. Hele året kan du her opleve husets
udendørs plancheudstilling og få inspiration til ture på egen hånd i Østerådalen. Naturskole og undervisningslokale med let
adgang til omkringliggende natur.
Fredage er huset forhåndsreserveret af Aalborg Kommunes Skoletjeneste til undervisnings- og kursusvirksomhed.
For yderligere information om Østerådalen.
http://www.aalborg.dk/oplevelser/natur-og-parker/skove-og-natur/naturomraader

Kontakt udbyder
Skoletjenesten
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Se udbyderens profil
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