Tårnby Naturskole - Vi arbejder i naturen
Ture og aktiviteter på Tårnby Naturskole er et tilbud til alle folkeskoler i Tårnby
Kommune. I samarbejde med lærerne planlægger og afholder vi aktiviteter i
naturen. Aktiviteterne er et supplement til undervisningen på skolerne. Vi
arbejder med alle folkeskolens fag og arbejder altid ude under åben himmel.
Vores faglige kompetencer spænder fra viden om natur, naturvidenskab,
friluftsliv, kulturhistorie og ikke mindst sammenspillet mellem mennesker og
natur.
Naturskolen drives af Tårnby Kommune.

Naturskolens mål
På Naturskolen er det vores primære mål at give eleverne gode, sjove og
spændende oplevelser i og med naturen.
For at skabe helhed og forståelse er det vigtigt for os, at der er sammenhæng
mellem klasseundervisningen på skolen og besøget på Naturskolen – sådan at
teori og praksis forenes.
Gennem vores tilbud til eleverne håber vi, at vi kan være med til at give
eleverne en forståelse for og glæde ved at være i naturen.
Vores ønske er, at eleverne bliver klædt på til at tage stilling til spørgsmål og
problematikker om natur og miljø.

Sådan arbejder vi
Vi tror på, at læring kan nås ad tre veje, og de veje bruger vi i vores
aktiviteter:
• Vores aktiviteter tager udgangspunkt i, at eleverne arbejder praktisk –
både kropsligt og motorisk.
• Vi skaber rum for stemninger, følelser og sansning, der kan føre til
personlige oplevelser.
• Vi sørger for at sætte konkrete oplevelser, ord og begreber på abstrakte
fænomener i naturen.
Vi afholder alle aktiviteter ud fra disse læringsværdier uanset klassetrin.

Skoleelever besøger Naturskolen
På Naturskolen har vi årligt besøg af ca. 4.000 elever fra Tårnby Kommunes
folkeskoler. Eleverne får tilbud om at komme ud på Naturskolen ca. 2 gange

årligt – fra de starter i børnehaveklassen og til de går ud af 10. klasse.
Derudover afholder vi nogle offentlige ture. De annonceres altid i lokalpressen.
Hvis du gerne vil besøge os, men ikke er elev i folkeskolen, er du meget
velkommen til vores ”Åbent hus” arrangementer i foråret og efteråret.
Naturskolen skaber sammenhæng
På Tårnby Naturskole lægger vi vægt på, at eleverne får gode
aktivitetsbetonede oplevelser, der kan relateres til undervisningen i
klasselokalet. Elever og lærere kommer herud til naturfaglige forløb, der
berører Folkeskolens fag bl.a. natur/teknik, biologi, dansk, idræt, matematik,
hjemkundskab, historie, geografi og sløjd. Vi arbejder med en lang række
forskellige aktiviteter – her et lille udpluk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I dybden med havbiologi – snorkeltur på det lave vand
Friluftsliv med høj puls – Vestamager Ironman
Jægere og samlere – på besøg i Stenalderen
Grøn mad – ukrudt på menukortet
Skovhugger for en dag – bevæbnet med hjelm og sav
Find vej i naturen – sjov med GPS, kompas og kort
Piv piv! – ta’ med på musetur
Forunderlig forvandling – forårstur ved vandhullet
Under huden – kranier og skeletter
Naturens farver – billedkunst under åben himmel
Dåhjorten – jagt og biologi

Naturskolens personale
•
•
•
•
•
•

Jacob Jensen, Naturskoleleder & Biolog
Rikke Mortensen, Biolog
Jens Hæstrup, Biolog
Rikke Laustsen, Biologilærer & Pædagog
Eddie Fritze, Dyrepasser m.m.
Grethe Madsen, Rengøring m.m.

De fleste af os er uddannede naturvejledere og er en del af
naturvejlederordningen i Danmark.

