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Hvad er udeskole? 

 

Udeskole er en skoleform hvor lærere og elever regelmæssigt flytter undervisningen ud i 

naturen og de nære omgivelser – f.eks. en dag om ugen, året rundt. Udedagen er faglig, og de 

aktiviteter der bliver gennemført udendørs tænkes sammen med aktiviteterne på inde-dagene til 

en hel undervisning. Eleverne afprøver den teoretiske viden og de færdigheder de får indendørs, 

ved at arbejde konkret med dem i uderummet. I udeskolen får eleverne brugt fagene aktivt.  

http://www.skoven-i-skolen.dk/content/hvorfor-skal-b%C3%B8rn-undervises-i-naturen 
 
 
 

Hvorfor udeskole? 

 
På Haubro Friskole har vi valgt at have udeskole, fordi vi mener, at: 

 

• Fysisk aktivitet er med til at fremme læring 

• Eleverne tilegner sig og husker naturfaglig viden gennem direkte oplevelser. 

• Man lærer mere om naturen, når man befinder sig i den. 

• Man husker bedre, når det lærte er knyttet til oplevelse og konkrete aktiviteter. 

• Naturen er et godt rum for læring gennem aktivitet. 

• Friluftliv giver naturfaglig dannelse. 

• Det udvikler elevernes motoriske færdigheder og mod, da bevægelse i naturen automatisk 

indebærer uvejsomt terræn, løb, balancegang, klatring, arbejde med bål, kniv m.m., 

• Udeundervisning kan være med til at give eleverne gode motions- og friluftsvaner. 

• I en tid, hvor skærmoplevelser kan dominere elevernes liv, er det vigtigt at fastholde dem i den 

virkelige, storm-omsuste, vidunderlige smukke verden – ved at vise dem alt det, man kan gøre i 

den.  

• Udeskole giver optimale betingelser for tværfagligt arbejde; for at træne eleverne i at se 

sammenhænge mellem de forskellige fag – og dermed give eleverne en større helhed i deres 

hverdag. 

• I udeskolen udvikler eleverne deres sociale kompetencer. 

• I udeskolen er der højt til loftet og langt til væggene og tid til det enkelte barn. 

http://www.skoven-i-skolen.dk/content/hvorfor-skal-b%C3%B8rn-undervises-i-naturen
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/hvorfor-skal-b%C3%B8rn-undervises-i-naturen
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• I udeskolen har vi tid og mulighed for at give børnene en anden form for opmærksomhed, end 

klasserummet kan tilbyde.  

 
 
 

Målene for udeskole: 
 

Vores mål med udeskole er:  

 
• At eleverne opnår ansvarlighed og respekt for hinanden og naturen. 

• At eleverne opnår faglige kompetencer. 

• At eleverne bliver miljøbevidste 

• At eleverne kan forstå sammenhænge 

• At eleverne kan tage ansvar for egne handlinger. 

 

 

 

Praktiske oplysninger: 

 

Det er vigtigt med tøj, der passer til vejret og årstiden, da vi på udedagene er udendørs uanset vejret. 

Vær opmærksom på, at overtøjet skal kunne bruges til/tåle at blive udsat for maling, røg, 

”snitteknive”, søm m.m. 

 

Gode ting at have: 

 

• Termotøj 

• Regntøj 

• Gummistøvler 

• Godt fodtøj til at gå i  

• Huer, vanter 

• Ekstra strømper og tøj til, når vi kommer hjem. 
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Emner i udeskole, som vi vil arbejde med: 

 

Udeskoleundervisningen tager afsæt i samtlige fag på skemaet og ikke kun i de naturfaglige fag. I 

udeskole har vi bl.a. også fokus på fagene: dansk, matematik, billedkunst, n/t, historie og 

kristendom. Vi har planlagt at vi i dette skoleår vil arbejde med følgende emner: 

 

• Indianer 

• Kim´s leg, alfabetet, dansk 

• Anemoner, matematik 

• Blomsterbilleder 

• Besøge den lokale kirke (Haubro Kirke) 

• Havet og dets dyreliv 

• Skoven (træer/planter) 

• Årstiderne 

• Små dyr i skov og sø (f.eks. haletudser, regnorm, biller osv.) 

• Grønland. Et vinteremne om, hvordan dyr og planter tilpasser sig kulden. 

• Bondegården – fra jord til bord 

• Stranden  

• Affaldsskolen (bygge med skrald, besøge Renovest) 

• Brandstationen (sluk en brand, første hjælp) 

• Færdselslære  

 

Vi følger i øvrigt skolens emneuger, temadage osv. 

Årsplanen er ikke bindende, og der kan derfor forekomme ændringer i løbet af skoleåret. Forløb kan 

trække længere ud end først antaget eller være hensigtsmæssige at forkorte, spontane emner kan 

opstå, vi kan få nye og gode ideer osv. 

 

 


