Hej alle sammen
Hermed programmet for årets første udeskolehold. Hold 1 er på udeskole frem til
efterårsferien. Hver udeskoledag mødes vi ved bålhuset kl 8.00, hvor vi fortæller
børnene om dagens program.

Program for Udeskolen frem til efteråret
Onsdag d. 23/8
Opstart af årets udeskole. Hold 1 skal rystes sammen og finde fælles fodslag.
Vi går en tur til Slugten, hvor vi skal lave forskellige samarbejdsøvelser ud fra Friluftsrådets
Læringskort: TB 01, TB 02, TB 04, TB 05 og TB 06.
Nogle af læringsmålene for dagens aktiviteter:











Udvise tillid
se hvornår andre har brug for støtte og rådgive hinanden
arbejde sammen under tidspres
planlægge og udføre en opgave i fællesskab, der kræver at alle er aktive
kende egne styrker og begrænsninger
øve balance og motorik
bevæge sig som en gruppe
gennemføre en aktivitet
tage initiativ og vise handling
samarbejde med andre for at opnå tydelige mål

Dagen sluttes af med logbogs-skrivning.
Onsdag d. 30/8
Vi starter med nogle fysiske matematikopgaver på skolens boldbaner. Det er matematik med
bevægelse.
Læringsmålene for øvelserne er:
Eleven kan deltage i mundtlig og visuel kommunikation med og om matematik
Eleven kan bidrage til løsning af enkle matematiske problemer
Eleven kan besvare og stille matematiske spørgsmål
Eleven kan opdage regneregler og enkle sammenhænge mellem størrelser

Eleven kan foretage enkle beregninger med naturlige tal
Eleven kan anvende naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge
Derefter laver vi bål i bålhytten og bager pandekager, og Claus finder harmonikaen frem. Vi laver
en opfølgning på dagens aktiviteter og skriver logbog.
TORSDAG d. 7/9 Vær opmærksom på at udeskolen er om torsdagen i denne uge. Onsdag er
derfor almindelig skoledag.
Vi skal med bus til Vingsted Historiske Værksted. Målet med dagen er at give børnene et praktisk
og visuelt indblik i jernalderens dagligdag (500 f.Kr. til 850 e.Kr.), hvor de selv er aktører.
Programmet er som følger:
8.30 – velkomst og lidt praktisk information.
Derefter har vi ca. 4 timer med praktisk arbejde. Børnene fordeles på to gårde:
Hoddegård, hvor man arbejder med ler og
Overbygård, hvor man arbejder med træ.
Derudover skal der laves hønsekødssuppe, hvor børnene skal samle urter. Vi afslutter med
fællesspisning, hvor børnene viser og fortæller om det, de har lavet.
Vi tager bussen hjem til skolen kl. 13.30. Den dag skriver vi ikke logbog pga. det stramme program.
Onsdag d. 13/9
Bredsten Skole deltager i ’Alle børn cykler’, så vi skal på cykeltur. Alle børn skal derfor have cykel
og cykelhjelm med denne dag. Husk evt. også en gul cykelvest.
Vi starter dagen med at cykle til Vingsted, hvor vi spiser vores formiddagsmad. Her skal vi høre
historien om Cykelmyggen Egon. Historien skal bruges som inspiration til eftermiddagens cykelaktiviteter på skolen.
Vi vil lave nogle forskellige cykelbaner med børnene, hvor de blandt andet øver balance,
hensigtsmæssig opbremsning, hensyn til hinanden og trafikregler. Vi bruger Friluftsrådets
læringskort om hjul: FH 02, FH 04, FH 05, FH 06, og FH 12.
Vi slutter dagen af med logbogsskrivning.
Målet med dagen er at børnene skal blive bedre og mere sikre, når de kører på cykel. Desuden skal
de udfordres fysisk, når vi cykler til Vingsted og hjem igen.

Onsdag d. 20/9
Der er SPOT-LIGHT i Vejle i denne uge med temaet ’Venner på vejen’. Der er derfor ikke udeskole.
Onsdag d. 27/9
Vi går til shelterne ved Vingsted. Her skal vi lave forskellige forsøg og eksperimenter. Børnene skal
arbejde i grupper, og vi afslutter med at vise de forskellige eksperimenter til hinanden. Hvis der er
tid, vil vi også tænde bål og lave lidt bålmad.
Eksperimenterne bliver indenfor emneområdet natur/teknik.
Målet for denne dag er at børnene selv skal eksperimentere og have fingrene i det, de laver. De
skal inddrages aktivt, så læringen bliver håndgribelig og visuel.
Dagen sluttes af med logbogs-skrivning.
Onsdag d 4/10
Vi har en aftale med naturvejleder Bernt, som kommer til Bredsten. I denne uge er vi på skolens
område.
Bredsten Skole er med i ’Bag for en sag’, og udeskolen vil gerne komme med et bidrag i den
forbindelse. Den første uge skal vi bygge forskellige ovne, lære at lave et godt bål og lære om
forsvarlig omgang med ild. Vi skal prøve at tænde et bål med forskellige metoder, hvor man ikke
bruger tændstikker.
Onsdag d 11/10
Vi fortsætter sammen med Bernt i fht ’Bag for en sag’. Vi er stadig på skolens område, og i denne
uge skal vi afprøve vores ovne og bage brød i dem.
Læringsmålet for disse to dage er at give børnene viden/erfaring mht. at lave mad i naturen, samt
at give dem kendskab til og erfaring med at lave bål og bruge ild på en forsvarlig måde.
Begge dage sluttes af med logbogs-skrivning.

