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Morten Børup Skolen 2018 (Skanderborg)
På Morten Børup Skolen i Skanderborg er ambitionen, at udeskole skal fylde meg et. I
udeskolen lærer børnene ig ennem alle sanser, de får en konkret og praktisk dimension på
den teoretiske viden fra klasseværelset, og de får frisk luft, fysisk bevæg else og mulig hed
for at samarbejde i uderummet. Alt dette påvirker både læring og sociale relationer
positivt.
Tankerne om mere udes kole er ikke nye på Morten
Børup Skolen. Skolen har tidligere været udvalgt af
Undervis nings minis teriet til
”Demons trations s kole i udes kole”, og arbejdet
med at fremme udes kole-tanken har foregået
s iden s tarten af 2016. Mens s kolen var
demons trations s kole i udes kole blev det
prioriteret at uddanne tre af s kolens
medarbejdere s om udes kole-vejledere. Samtidig
er der blev afholdt kurs er for alle medarbejdere i
udes kole for at s ikre grundlaget for, at tankerne
kunne brede s ig.

Med udg ang s punkt i
unders t øt t ende undervis ning
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Det har i høj grad været hands -on-kurs er, hvor der
har været taget udgangs punkt i faget
unders tøttende undervis ning, s trukturerne
omkring dette fag, og de muligheder der er lige
uden for s kolens dør. Den s parring og ins piration,
s om s kolen har fået igennem dis s e uddannels es og kurs us tiltag, har været med til at udvikle
undervis ningen og s ætte fokus på s trukturer og
lærings mål, der inddrager uderummet. Efter
”Demons trations s kole i udes kole” blev afs luttet er
arbejdet forts at med at udvikle på praks is .
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der s kal fremme børns læring og interes s e for de
naturvidens kabelige fag igennem arbejdet med
autentis ke problems tillinger fra A qua Globes
partner-virks omheder. Et s amarbejde, der på s igt
s kal kunne s predes til andre folkes koler og
uddannels es ins titutioner.

Opbakning f ra s kolens
Forældref orening
Inddragels e af udearealer er, s om det fremgår,
vigtigt for s kolen, og der er s tor opbakning fra
forældrene. Derfor har forældrene i 2017 oprettet
”Forældreforeningen for mere udes kole på Morten
Børup Skolen”, der s tøtter op omkring s kolens
tiltag og er s amarbejds partner blandt andet i
forbindels e med fonds ans øgninger og konkret
arbejde på s kolen.

F- dag på s kemaet
Rent organis atoris k har s kolen valgt at prioritere
en dag i ugen, hvor hver årgang har fordybels es tid
(konkret s tår der ”f-dag” på s kemaet). Her placeres
fors kellige fag fra uge til uge s amt den
unders tøttende undervis ning, og hver
årgangs teamet kobler typis k elementer på dagen,
der fremmer s åvel læring s om trivs len hos
eleverne, liges om udes kolen ofte inddrages . På
alle årgange er der et tværprofes s ionelt
s amarbejder omkring fordybels es tiden, s å både
lærere og pædagogers kompetencer beds t muligt
kan komme i s pil.

Skolens pos itive erfaringer s om udes kole og den
s tore opbakning gør, at de øns ker at s tyrke dette
inds ats område endnu mere. Derfor øns ker de at
udnytte det potentiale, de har på s kolens eget
område i forhold til at s kabe ins pirerende
udearealer og s amtidig s ikre bedre adgang til
udearealerne fra eks is terende
undervis nings lokaler. De s avner på s kolen et
område, s om gør, at s kolen i endnu højere grad
kan trække undervis ningen ud, og s om kan fungere
s om ”en grøn s kolegård” til fri leg og rekreative
aktiviteter, når børnene holder paus e fra
undervis ningen. Hvis s kolen vinder en
pengepræmie for arbejdet, vil pengene derfor
ogs å konkret gå til at fremme endnu mere
udes kole igennem realis eringen af deres planer
for forbedringer af de grønne udearealer på
s kolens grund



Vi oplever, at det øg er elevernes
læring og trivsel at læring ikke kun
foreg år ig ennem en bog i
klasselokalet. På skolen og hos
vores samarbejdspartnere er der
stor motivation for at fortsætte
udvikling en og arbejdet med
udeskole.

I kan læs e mere herom i Ins pirerende Udearealer
til en ambitiøs udes kole

Igennem de s ids te tre år har de endvidere
opkvalificeret udes kole-tiltagene gennem et
s amarbejde med Mobile Haver og Coop, hvor
s kolen har udviklet undervis nings forløb til 1. og 2.
klas s e. Forløb s om res ten af kommunen kan tilgå
på Lærings platformen; Min Uddannels e. Som det
s enes te s kud på s tammen har s kolen aftalt et
s amarbejde med A qua Globe omkring udviklingen
af undervis nings forløb koncentreret om vand,
vandets kreds løb, vandfors yning mv. for
uds kolings elever. Blandt andet er der s endt en
ans øgning afs ted til Novo Nordis k Fonden, hvor
Morten Børup Skolen, A qua Globe, Skanderborg
Gymnas ium, VIA med flere s øger s tøtte til at
etablere et s amarbejds projekt,

Se hvordan s kolen inddrager uderummet i læring
denne video
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