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Egholm, Vestre Fjordpark Skoletjenesten
Beskrivelse
Indskolingen
Fælles intro i Skoletjenesten på Egholm. Her fortælles og svares på spørgsmål, der vedrører de ting, som forundrer børnene:
naturskolen udstyr, dyrene i saltvandsakvarierne m.v. De fleste har behov for at spise lidt formiddagsmad inden der skal
fiskes fra kysten. Efterfølgende begiver holdet sig til kysten. Eleverne går i vandkanten (til anklerne) med net, og
instruktøreren går ud på dybere områder med rejenet. Imens sorterer eleverne omkring 4 bakker. Der fortælles og svares på
spørgsmål til fangsterne inden genudsætning.
Forløbet matcher læseplan for børnehaveklassen: Naturfaglige fænomener
Læringen foregår overvejende dialogisk, eksperimenterende og problemløsende (Værkstedspræget undervisning).
Rammen skifter mellem auditorie og laboratorie:
Egholm : Undervisningslokale
Egholm: Omkringliggende natur og fjorden
Vester Fjordpark: Fjordhuset og omkringliggende natur
Vester Fjordpark: Omkringliggende natur

Formål
Børnehaveklasser
Besøget tager udgangspunkt i et begyndende artskendskab og systematik med artsindeling. Fokus er omkring elevernes
mulighed for at se og håndtere Limjordens levende organismer. Med udgangspunkt i det årstidsbestemte er der
opmærksomhed på dyrene og planternes tilpasning. Miljø og en bæredygtig Limfjord er også et emne, der bringes i spil
gennem dialogen og eleverne får i denne forbindelse udleveret poser til indsamling af opskyllet affald.
Sted
Egholmfærgen Egholm og Vestre Fjordpark
Egholm Færgevej 11
9000 Aalborg
Tøj efter årstiden. Gummistøvler er altid en god idé. Der vil være tid til at spise en medbragt madpakke i forløbet.
Kontakt til instruktør senest 14 dage før ankomst.
Instruktører:
Søren Mikkelsen
Jens Peter Bak
Oplysninger om transport
Mette Jessen
Telefon: 93 52 00 52
Øvrig info:
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Leder af Skoletjenesten:
Jens Bak Rasmussen
Telefon: 93 52 00 70
Undervisningsmateriale
Før under og efterbehandling af forløbet kan findes på MinUddannelse under bibliotek / Skoletjenesten

Praktisk information
Udbyder
Skoletjenesten
Forløbstype
Forløb med formidler
Målgruppe
0. klasse
Antal
56
Periode
Hele året
Varighed
5 timer
Som udgangspunkt er mødetiden kl. 9.00 - 14.00. Af hensyn til bustransport 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 gratis og rettet mod Kommunens børnehaveklasser. 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
Egholm er forbundet med Aalborg via en færgeforbindelse med en overfartstid på ca. 5 minutter. Øen er flittigt brugt som
udflugtsmål, da den giver mulighed for mange frilufts-aktiviteter.
Skoletjenesten arbejder sammen med By- og Landskabs og Kultur og Fritidsforvaltningerne om undervisningen i Fjordhuset
og Vestre Fjordpark.

Kontakt udbyder
Skoletjenesten

Kontakt udbyder
Se udbyderens profil

Send en besked til Skoletjenesten
Message form
2

Navn *
Angiv dit fulde navn
Email *
Angiv din email adresse
Besked *

Angiv din besked. Hvis du vil booke et forløb, så angiv venligst så mange informationer som muligt - f.eks. skole eller
institution, klassetrin eller alder, antal børn, forslag til dato, dit tlf. nr. og andre informationer, der kan være gavnlige for
udbyderen.
Leave this field blank
CAPTCHA
Dette skal sikre at du ikke er en robot
Billed-CAPTCHA

Hvilken kode vises i billedet? *
Indtast tegnene som vises på billedet.
Indsend
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