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Vestre Fjordpark og Skoletjenesten Egholm
Beskrivelse
Undervisningen foregår i og omkring Vestere Fjordpark og Fjordhuset og tager sit udgangspunkt den omkringværende natur fjordens
økosystemer, bæredygtighed og fortællngen om Aalborg´Fjordland.

Forberedelse
Før, under og efter besøget:
Beskrivelser ligger i MinUddannelse
Under bibliotek, søges på Skoletjenesten

Formål
8. - 9. klasse naturfag fællesfaglige fokusområde
Der arbejdes bredt med fra Limfjordens dyr og planter til næringsstoffer og områdets naturforvaltning. Der fokuseres på, at alt indsamlet viden vil
kunne bruges evt. efterbehandles tilbage på skolen.
Forløbet matcher læringsmål fra Forenklede Fælles Mål og fællesfaglige fokusområder i overbygningens naturfag herunder også bæredygtige
landskaber, biodiversitet, natursyn.
Følgende forløb tilbydes:
- Biologisk systematik: indsamling og bestemmelse af dyr i Limfjorden. Arternes tilpasning og diskusion af hvilke arter, der lever i fjorden.
- A-biotiske faktorer: Undersøgelse af livsbetingelser og biodiversitet. Fjordens tilstand ud fra A-biotiske faktorer.
- Bæredygtighed og naturforvaltning: Fjordhaver og naturtyper i området, herunder de menneskeskabte ændringer i naturen og
genopretningsprojekterne.
Læringen foregår overvejende dialogisk, eksperimenterende og problemløsende (Værkstedspræget undervisning).
Rammen skifter mellem auditorie og laboratorie:
Fjordhuset Vestre Fjordpark: Undervisningslokale
Vestre Fjordpark: Omkringliggende natur og fjorden
Egholm Skoletjenesten: Efter behov, omkringliggende natur og fjorden

Sted
Egholm og Vestre Fjordpark
Egholm Færgevej 11
9000 Aalborg
Kontakt til instruktører senest 14 dage før ankomst.
Instruktører:
Søren Mikkelsen
Jens Peter Bak
Oplysninger om transport
Mette Jessen
Telefon: 93 52 00 52
Øvrig info:
Leder af Skoletjenesten:
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Jens Bak Rasmussen
Telefon: 93 52 00 70
Undervisningsmateriale
Beskrivelse af forløb før under og efter på MinUddannelse under bibliotek / Skoletjenesten.

Praktisk information
Udbyder
Skoletjenesten
Forløbstype
Forløb med formidler
Målgruppe
8. - 9. klasse
Antal
28
Periode
Hele året
Varighed
5 timer
Der er indlagt pause med mulighed for, at eleverne kan spise medbragte madpakker.
Dette forløb er gratis.
Inden sommerferien ved skoleårets afslutning sendes lister til Kommunens skoler med aktuelle værksteder og datoer for besøg på i
Skoletjenesten det følgende skoleår.
Emneområde
Naturvidenskab
Fag
Biologi
Fysik/kemi
Geografi
Faciliteter
Mulighed for at spise medbragt mad
Mulighed for toiletbesøg
Yderligere oplysninger til faciliteter
Skoletjenestens undervisning i Fjordhuset og i Vestre Fjordpark området foregår i samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen og Kultur- og
Fritidsforvaltningen.

Kontakt udbyder
Skoletjenesten

Kontakt udbyder
Se udbyderens profil

Send en besked til Skoletjenesten
Message form
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.
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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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