AQUA
NATURFAGSCENTER
Nyhedsbrev, efterår 2019
Efteråret venter ifølge kalenderen lige om
hjørnet, men flere steder i naturen er det
allerede startet. Gæs og andre trækfugle fylder
allerede himlen – de ved instinktivt, hvad der
venter. På Naturfagscentret er der også
spændende ting i vente. I dette nyhedsbrev kan
du bl.a. læse om Naturvidenskabsfestival i uge
39, og så er det vel heller ikke for tidligt at
komme i gang med juleforberedelserne…

Sæsonforløb
I den kommende tid vil vi forsøge at knytte vores undervisningstilbud til de sæsoner, hvor de
giver mest mening i forhold til naturens gang og tilgængelige ressourcer. Det betyder, at
nogle af vores forløb i en overgangsfase kommer til at ændre indhold, nye forløb opstår og
andre udgår i deres nuværende form. Fx bliver ”Jord til bord” med fugledissektion muligt fra
december-april. Det skyldes blandt andet, at jagttider for fasan og regulering af råger ikke
harmonerer med anskaffelse af fuglevildt til brug sommer og efterår. Vi arbejder på at skabe
et andet indhold med fokus på spiselige planter til bl.a. forsommer/sommer, men indtil
dette er på plads, er det kun muligt at booke ”Jord til bord” i december-april.

Planlægning af besøg
Undervisning i naturen stimulerer nysgerrighed, sanser og motorik. Det kan give mere
bevægelse i hverdagen, bedre koncentration og påvirke vores mentale sundhed. Vi er meget
glad for alle de besøgende, der hvert år bruger naturfagscentrets tilbud. Måske fungerer
naturvejlederforløbet som opstart på et emne, som afslutning eller som praktisk indslag i et
tema, I netop er i gang med. Det er vigtigt for elevernes udbytte af forløbet, at forløbet
opleves som sammenhængende med den undervisning, de modtager i klassen. Husk på
dette, når du overvejer indholdet for turen, inden du booker. Måske trænger I også bare til
frisk luft og en trivselsdag sammen i det grønne, fx efter en klassesammenlægning, eller en
dag med friluftsliv på skemaet. Uanset hvad, så er det en fornøjelse at arbejde med, og vi
hjælper gerne med at tilrettelægge det rigtige for jer indenfor de emner, vi kan tilbyde. For
at så mange som muligt kan få glæde af et forløb med en af vores naturvejledere, er det blot
vigtigt, at du overvejer årsag og indhold for din klasses besøg på Naturfagscentret. Både af
hensyn til jeres egen årsplan og elevernes udbytte af besøget – og også af hensyn til vores
kalenderkoordinering med andre hold, ledigt grej og ledige naturvejledere.

AQUA
NATURFAGSCENTER
Naturvidenskabsfestival
AQUA Naturfagscenter inviterer til
Naturvidenskabsfestival i uge 39. Temaet er i år
”Vandets hemmeligheder”, og sammen skal vi
forsøge at kortlægge et stykke søbund i projektet
”En lokal-omsejling under overfladen”. Projektet
er støttet af ASTRAs Festivalpulje. Vi forsøger at
finde svar på, hvordan bunden ser ud, der hvor vi
ikke kan se den mere? Hvad lever der? Vokser der
planter? Ved hjælp af trækvod og
undervandsdroner med kameraer skal vi forsøge at
finde svar på vores spørgsmål. Vi bygger en 3Dmodel af den søbund, der undersøges – her er det
en god idé at kende til målestoksforhold på
forhånd. På den måde kan vi sammenligne jeres
undersøgelse med dem, som andre besøgende
klasser laver.
Kom med på opdagelsesrejse under overfladen og udlev din indre Jacque Cousteau – helt
uden at få våde fødder. Det bliver van(d)vittigt spændende!
Hvornår: Uge 39, hverdage fra kl. 09.00 – ca. 13.00
Hvor: Vi mødes på Naturfagscentret, Vejlsøvej 55
Tilmelding: Foregår som normalt på mail til Naturfagscenter@gmail.com – først til mølle…

Booking af madpakkehuset på Odden
Nu kan formidlingshuset / madpakkehuset på Odden bookes online på følgende adresse:
www.udinaturen.dk. Naturstyrelsen har gjort det mere strømlinet at håndtere de mange
bookinger af madpakkehuset på Odden. Fremover skal I som hidtil booke på
www.udinaturen.dk - gå ind under ”Overnatning ” og vælg ”Stor lejrplads”, og her kan man
så vælge madpakkehuset.
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Juletema på AQUA Naturfagscenter
I uge 49 slår vi dørene op til juleværksted i naturen. Vi forsøgte sidste år med samme tema,
men var ikke ude i så god tid, så det forsøger vi at være i år. På Naturfagscentret vil der være
mulighed for at deltage i forskellige workshops med jul, natur og historien bag det hele som
fællesnævner. Det hele foregår udenfor (enkelte workshops kan rykke indenfor grundet
vejret). Da der er mulighed for flere besøgende klasser på samme tid, er det dig som lærer,
der står for at styre aktiviteterne med din egen klasse. Naturvejlederen hjælper jer i gang og
er klar med en introduktion til jeres valgte workshops, materialer og aktivitetskasser. Der er
desuden lavet et lille kompendie til forberedelse og til at hjælpe jer godt af sted. Vi lægger
kompendiet op på hjemmesiden og sender det ud sammen med mere info om de forskellige
workshops omkring efterårsferien, så du kan forberede dine elever på besøget. Vi glæder os
allerede – det bliver rigtig hyggeligt!

De bedste naturhilsner fra alle os på AQUA Naturfagscenter

