
Lyshøjskolen

Hvilke årgange deltog? 
6B og 8D
Hvor mange elever deltog?
51
Hvilke fag blev involveret i projektet?
Natur/teknologi og biologi



Projektet
Hvad gik projektet ud på?

Igennem undersøgelser og aktiviteter ved fjorden og skoven 
ønsker vi at formidle fakta og oplevelser om områdets flora, fauna 
og geologi. Informationerne skal være til gavn og glæde af skoleelever, 
gæster ved fjorden og de lokale beboere.  

Faglige mål : 

Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder..

Eleven har viden om karakteristiske naturområder

Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag

Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser i forskellige biotoper, 
herunder med kontinuerlig digital dataopsamling



Handleplan

• Til uge 39:
• Find små dyr i skoven. Identifikation og fakta. Yderligere 
fokus på rovdyr, byttedyr og fødekæder!

• Find de mest almindelige dyr og planter i fjorden. 
Identifikation og fakta. Dissekering af fisk og tilberedning.

• Forår/sommer 2016 :
• Etablering af Skolespor i området omkring Hotel Koldingfjord.
• Udnyttelse af erfaringer og dataopsamling fra uge 39 til brochure-
fremstilling til brug på ruten, video-formidling om lokaliteten/QR-
koder, info-tavler, grejbank-etablering ved hotellet, historiske og 
geologiske fortællinger i brochure og web-form.   



Forbrug 

Hvor mange timer ca. er brugt på gennemførelsen?
I selve uge 39 krævede det ca. 40 timer. Derudover er der 
brugt mindst 15 timer til opgavefremstilling, gruppe-
sammensætninger, ansøgning, indkøb, oprydning, 
koordinering o.a. Opfølgning i lektionerne foregår løbende som 
emnet inddrages.Vi forventer at bruge x antal timer på 
etableringen af Skolesporet.     

Hvad har det krævet af dig som lærer?
Tidsmæssigt har det krævet mere end forventet. 

Formalia har især  taget lang tid.

Udfordrende at inddrage andre aktører fra lokalområdet.           



Etablering af skolespor





Nåede du målet, og hvad har forløbet 
givet ekstra? 

Vi har nået de fleste af de mål vi satte os for i uge 39. Af vejrmæssige årsager
blev enkelte opgaver prioriteret højere end andre. Blandingsgrupperne fungerede
fint – (8.kl./6.kl.). Der var en fornuftig vægtning af arbejdsindsatsen i de blandede 
grupper – alle gjorde deres bedste for at bidrage.
Vi ser frem til at nå resten af målene i løbet af skoleåret – især geologien og 
den historiske dimension er vi spændt på at se hvordan eleverne tager imod.
Etableringen af Skolesporet kommer til at tage en del tid og flid, men vi skønner 
at det absolut bliver en god og lærerig oplevelse for eleverne og vores 
samarbejdspartnere. 



Billeder fra ugen








