
 

Den sidste  onsdag hver måned på Firehøjeskolen i Ny Nørup udveksler vi erfa-

ringer, gode råd og det der virker i den daglige undervisning. 

DU ER HJERTELIG VELKOMMEN 

HVEM ER ”VI”? 

Alle os der gerne vil have nogle relevante forsøg (evt. incl. opskrift og materiale) 

til brug for natur og teknologi samt fysik/kemi, biologi og geografi undervisnin-

gen fra 3. klasse til 9. klasse. 
Baggrund: 

Vi er en  gruppe af undervisere / naturfagsvejledere som er helt enige om, at vi alle godt kan bruge lidt input i un-

dervisningen: vi vil gerne se og lære om nogle forsøg der virker samt høre om, hvilke modeller andre har god erfa-

ring med som omdrejningspunkt for projekter. Med andre ord: vi vil gerne (nogle af os) give ideer der virker videre, 

og vi vil alle gerne nyde godt af det, der virker for andre: fra dem der har de gode erfaringer ☺ 

 

HVAD SKAL DU GØRE? 

Du skal selvfølgelig blot komme til Firehøjeskolen mellem klokken 15 og 18 den sidste ons-

dag i denne måned (første gang er nemlig onsdag den 30-10.2019) og få kendskab til noget der vir-

ker i undervisningen i naturfag. Hvis du har lyst, medbringer du det, du synes andre med 

fordel kan bruge og/eller fortæller om det. Men kun hvis du har lyst:-) 
BEMÆRK LIGE: Der er selvfølgelig kaffe og te til alle, men hvis du vil have et stykke kage/frugt skal du venligst tilmelde dig på 

mobiltelefon 28866227 (ring eller sms). 

 

FØRSTE GANG ONSDAG DEN 30-10 2019 kl. 15 - ca. 18 

   Opskriften på en rød tråd fra 1. klasse til 3.G 

   Legoboost: et hit i 3.-4. klasse (LEGOmodeller udlånes) 

   Den enkle vej til korrekt etikettering (labels) af kemikalier 

   FORSLAG fra dig om det du gerne vil / ønsker næste gang 

   og selvfølgelig ideer, input og masser af snak om det, vi alle brænder for. 

RESULTATORIENTERET NATURVIDENSKABELIG ERFARINGSUDVEKSLING  

Har du spørgsmål, forslag, kommentarer eller blot lyst til lidt faglig snak så ring gerne til  

Anette Fonder Nielsen  

Firehøjeskolen Afd. Nørup, Tørskindvej 3, 7182 Bredsten 

TELEFON: 28866227 

(Skolen ligger overfor Nørup Mejeri , ved siden af Sportshallen / Forsamlingshuset) 

FORSLAG 

TIL EMNER 

1. GANG 


