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Naturvejledning - Aktivitetsoversigt Skoler, Klubber og SFO 

 

 

På de næste sider er nogle eksempler på aktiviteter vi kan tilbyde skoleklasser, klub og SFO grupper.  

Oversigten er vejledende. I fællesskab kan vi tilpasse forløbene, så de bedst muligt matcher jeres behov og muligheder i forhold til 
antal børn, tid og sted.  

 

Send os gerne en mail i god tid på naturvejleder@frederiksberg.dk med jeres ønsker til deltagelse i de forskellige forløb.  

 

I er også altid velkomne til at kontakte os for yderligere oplysninger, hvis I f.eks. ønsker  

 at arbejde med et tema, som ikke fremgår af vores aktivitetstilbud 

 at vi kommer ud til jer og deltager i møder, aktiviteter e. lign. i jeres klub eller på jeres skole 
 at få faglig sparring og gode råd til at arbejde med naturundersøgelser, friluftsliv eller lignende 

Vi glæder os til at høre fra jer. 

 
 

Venlig hilsen 
 
Naturvejlederne i Frederiksberg Kommune 

 
William Brenner Larsen 

& Manja Jensen 
Tlf. 2898 0062 / 2898 0058 

 
Læs mere om naturvejlederne og vores arbejde her; http://frederiksberg.dk/natur  

Følg os på facebook og instagram: Naturvejlederne på Frederiksberg / @frbnaturvejlederne   

mailto:naturvejleder@frederiksberg.dk
http://frederiksberg.dk/natur
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Temaer/ture/forløb Tidspunkt Klassetrin 
 

Eksempel på undervisningsforløbet 
 

Faglige begreber  Sted – forslag 
 

Jagt og vildt November-
Januar 

Indskoling 

Mellemtrin  

Udskoling 

Forskellige niveauer efter alderstrin: 

Primær fokus på f.eks. anatomi, sanser, jagtteknik, 
etik og forvaltning gennem lege og/eller øvelser. 

Vi prøver at skaffe et eller flere stykker vildt, vi kan 
undersøge indeni og smage.  

Jagthistorie og etik  

Jagtteknik; sanser/motorik 

Vildtforvaltning/vildtbiologi 

Anatomi 

Jord-til-bord 

Naturcenter 
Herstedhøje  

Søndermarken 

Grøn sløjd – 
Kreativ natur-værksted 

November-
Marts 

Indskoling 

Mellemtrin 

Lav smykker, dekorationer og meget mere af 
naturens materialer 
Snit alt fra skeer og bordskånere til små figurer, kløv 
træer og lær om de forskellige træer og deres 
egenskaber  

Materialekendskab 

Håndarbejde/finmotorik 

Træartskendskab 

Ved-egenskaber 

Norske Hus 
(Søndermarken) 

Naturcenter 
Herstedhøje 

Fugle i byen Januar-Marts Indskoling 
 
Mellemtrin 

Lav fuglemad og fuglekasser 
Lær om vores mest almindelige stand, yngle og 
trækfugle gennem lege og aktiviteter. 
Fugletur med kikkert i nærområdet 

Levested 

Artskendskab 

Brug af kikkert til iagttagelse  

Fremstilling af produkter 

Naturvejlederne base/ 
Lindevangsparken 

Søndermarken / 
Frederiksberg Have 

Ved jeres skole 

Forsker-time Hele året 

- bedst i 
vinterhalvåret 

Indskoling Der sættes fokus på naturvidenskab og 
naturfænomener. Ved simple forsøg undersøger vi 
f.eks.: Hvordan smager saltvand? Hvad flyder og 
synker? Kan en fisk skifte farve? Hvordan kan vi 
flytte vand? Hvorfor stiger varm luft opad? Og 
mange andre spændende forsøg i børnehøjde. 

Opstilling af hypoteser  
Udførelse af enkle forsøg  

Arbejde med enkle modeller 
for naturfænomener 

Stort set hvor som helst 

Både inde og ude 

Naturvejlederne base/ 
Lindevangsparken 

 

Hjorte-tur Hele året Indskoling 

Mellemtrin 

Se og lær gennem observation, fortælling og evt. 
lege om Danmarks største fritlevende og 
imponerede pattedyr; kronhjorten.  

Vi lærer også de andre hjortearter at kende og 
hjortenes betydning for naturen 

Pattedyr 

Livscyklus 

Formering 

Populationsdynamik  

Dyrehaven 

(Klampenborg st.) 
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Temaer/ture/forløb Tidspunkt Klassetrin 
 

Eksempel på uv - forløbet 
 

Faglige begreber  Sted – forslag 
 

Udeskoledage på 
Herstedhøje 
Naturcenter 

(Åben skole valgfri 
tilbud 0. og 3. klasse) 

Hele året  Indskoling Div. forskellige forløb efter ønske – f.eks. 
natur/teknik, matematik, dansk og historie 
F.eks. Skovens fugle, Søens liv og statistik, Skovens 
lyrik, Skovens data og Historisk dag i skoven 
Se eksempler på forløbene her.   
Scroll ned for at se beskrivelserne 

 

Efter ønske –  

Afhængig af forløb 

Hersted Høje 
Naturcenter / 
Vestskoven 

Bål og ild Hele året Mellemtrin Lær at tænde et bål. Lær om brandbarhed, båltyper, 
bålregler og teknikker. Sav og kløv brænde, find 
birkebark og anden optænding. 
Når bålet brænder lystigt, kan vi lave bålaktiviteter 
som vi forinden har aftalt. F.eks. tegnekul eller 
brænde lerperler, vi kan lave mad på pande, i gryde 
eller anden vis. 
 

Brandbarhed 

Organisk/uorganisk 
materiale 

Træets egenskaber 

 

Naturcenter 
Herstedhøje 

Valby Naturlegeplads  

Søndermarken – natur 
– og Fritidshytten eller 
jeres egen bålplads 

Træer og planter Hele året  - 
bedst marts-
oktober 

Indskoling  

Mellemtrin 

Gennem praktiske aktiviteter, lege og små 
undersøgelser opnår eleverne viden om og 
forståelse for biologiske, økologiske og 
forvaltningsmæssige spørgsmål om træer. 

 F.eks. Hvordan kendes forskellige træer fra 
hinanden? Hvor kan de forskellige træer bedst gro? 
Hvilket dyreliv knytter sig til forskellige træer?  

Skovøkologi  

Træartskendskab 

Vedegenskaber 

Frugter og frøspredning 

 

Søndermarken / 

Naturvejlederne base/ 
Lindevangsparken 

Naturcenter 
Herstedhøje  

Fiskeri i søen - 
Biomanipulation 

Marts-
Oktober 

Mellemtrin 

Udskoling 

Lær at fiske med en mede-fiskestang. 
Naturvejlederne har desuden tilladelse til at sætte 
ruser i Stensøen. 

Se ruserne blive taget op. Optæll fisk, disseker, og 
lær en masse om søernes økologi. 

 

Dissektion / Anatomi 

Sø-økologi 

Fødekæder 

Biomanipulation  

Naturcenter 
Herstedhøje, Stensøen 

(Samt særtilladelse i 
uge 36 og 37 i 
Frederiksberg Have)  

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturskoler/hovedstaden/naturcenter-herstedhoeje/inspirerende-laering/
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Temaer/ture/forløb Tidspunkt Klassetrin 
 

Eksempel på uv - forløbet 
 

Faglige begreber  Sted – forslag 
 

Biernes verden 

Div. forløb/niveauer 
efter ønske 

 

April – August Indskoling  

Mellemtrin 

 

Blomster og bestøvning. 

Forståelse af biernes og andre insekters levevis 
gennem øvelser, eksperimenter og lege  

Rig mulighed for indlægning af matematiske 
beregninger i forhold til biernes levevis! 

Formering/bestøvning 

Jord-til-bord 

Insekters levevis 

Skadedyr/nyttedyr 

 

Solbjerg Park Kirkegård 

Fuglebakkevej 

Rådhuset 

Små krible krable dyr i 
vand eller på land  

Div. forskellige forløb 
efter ønske 

April – 
Oktober 

Indskoling 

Mellemtrin 

Fangst og undersøgelse af små dyr på land / i vand  

Bestemmelse af vandkvalitet og / eller 
levestedstilpasning 

 

Artsbestemmelse Tilpasning 

Levested 

Fødekæder 

Vandkvalitet 

Naturvejlederne base/ 
Lindevangsparken 

Norske Parti 
(Søndermarken) 

Vestskoven 

Fysiske, kemiske og 
biologiske 
undersøgelser  
- i vand og på land  

Maj – 
September 

Udskoling Undersøg vandkvaliteten i vandhullet, søen eller 
åen vha. div. måleudstyr: 
Se på fisk, de små dyr og deres tilpasning til 
levestedet, sammenligne forskellige biotoper  og de 
faktorer, de påvirkes af 

Lav jordbunds- og vegetationsanalyser vha. div. 
måleudstyr;  Undersøge planter og de små dyr og 
deres tilpasning til levestedet, sammenligne 
forskellige biotoper og de faktorer, de påvirkes af 

 

Biologisk systematik og 
klassifikation 

Anatomiske og fysiologiske 
tilpasninger 

Miljøfaktorer i forskellige 
biotoper 

Undersøgelse af 
organismers livsbetingelser 

Biodiversitet 

 

Søndermarken  
Vestskoven 

Jægersborg Hegn 

Vestamager 

Spiselig skov April - 
Oktober 

Indskoling 

Mellemtrin 

En tur der tager udgangspunkt i de spiselige urter, 
nødder, bær, svampe eller lign. der er typiske for 
årstiden og det sted, vi har valgt. 
Vi kan slutte af med tilberedning over bål. 

Artsbestemmelse 

Årstider 

Jord-til-bord 

 

En skov ikke alt for 
langt fra Frederiksberg 
f.eks. ved Naturcenter 
Herstedhøje 
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Temaer/ture/forløb Tidspunkt Klassetrin 
 

Eksempel på uv - forløbet 
 

Faglige begreber  Sted – forslag 
 

Smådyrs biodiversitet Maj-
september 

Mellemtrin 

Udskoling 

Der findes millioner af smådyr i alle mulige 
forskellige former og farver – men hvor og hvordan 
finder og fanger man dem bedst? Gennem øvelser 
og aktiviteter lærer eleverne, hvordan man kender 
forskel på dyrene, og hvem der spiser hvem? Vi 
laver bl.a. en smådyrs-mini-bioblitz, der går ud på at 
finde så mange forskellige arter som muligt på tid! 

Lad jer f.eks. inspirere af ”Det er også min natur…” 

Biodiversitet 

Naturforvaltning 

Naturforståelse og etik 

 

Park eller skov efter 
aftale 

Svampetur Hele året, 
bedst 
september – 
November 

 

Indskoling 

Mellemtrin 

Bliv klogere på svampe! Hvordan lever en svamp? 
Hvorfor er svampe vigtige for naturen? Hvilke kan vi 
spise og hvilke kan vi ikke?  

Svampene kan I få med hjem til spisning og/eller 
tørring.  

Nedbrydning 

Mykorrhiza  

Jord-til-bord 

Vestskoven 
(Naturcenter 
Herstedhøje) 

Jægersborg Hegn 

Hareskoven 

Naturcenter Amager 
Strand 
 
Div. forløb afhængig af 
årstid  
(Åben skole valgfri 
tilbud 0. og 3. klasse) 

Hele året – 
Husk 
bookinger 
april-oktober i 
god tid! 

Kun for indskoling Forløb med underviser året rundt alle hverdage. 

F.eks. Små dyr på lavt vand, Fugle på stranden, Sten 
på stranden og meget mere 

Læs mere og book på 
https://www.skoletjenesten.dk/node/166/om 
www.naturcenteramagerstrand.dk  

Afhængig af forløb Naturcenter Amager 
Strand 

http://svana.dk/media/198102/webelevbog.pdf
https://www.skoletjenesten.dk/node/166/om
http://www.naturcenteramagerstrand.dk/

