Mere om Spor i
Landskabet

Skolespor

Træk virkeligheden ind i klasseværelset
- og undervisningen ud i det fri
Projekt til udskolingen

Sekretariatet for Spor i Landskabet har siden 1997 medvirket til at etablere 185 spor i
Danmark, hvor landmænd og andre jordejere åbner deres private arealer op for
offentligheden. Skolespor er en videreudvikling af dette koncept. Sekretariatet yder
rådgivning og bistand til skoler og landmænd i hele forløbet.
Takket være fondsmidler er det gratis at etablere et Skolespor.
ORGANISATIONERNE
BAG SPOR I LANDSKABET
– SKOLESPOR
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Skovforening
Friluftsrådet
Kommunernes Landsforening
Landbrug & Fødevarer
Landdistrikternes Fællesråd
Naturstyrelsen

VIL DU VIDE MERE?
Klik dig ind på www.spor.dk/skolespor
Kontakt Sekretariatet for
Spor i Landskabet
SPOR I LANDSKABET
Sekretariatet
Landbrug & Fødevarer
Axeltorv 3
1609 København V
Telefon 3339 4917
E-mail spor@lf.dk
www.spor.dk

Projekt Skolespor er støttet af Nordea-fonden og støttet med Tips- og lottomidler til Friluftslivet

Lad klassen etablere
et Skolespor og
skab sammenhold,
tværfaglig læring
og kontakt med
lokalsamfundet.

Elever på sporet passerer
et biogasanlæg

Landmanden fortæller om naturen på Skolesporet,
og eleverne tager notater til sporfolderen

Elever med folderkasse til Skolesporet

Elever tester QR-koden

Hvad er et
Skolespor?

Hvordan bruges Skolespor i
undervisningen?

Hvordan laver skolen
et Skolespor?

Hvem hjælper
skolen?

Et Skolespor er en trampesti fx 2-4 km,
som skolen i dialog og samarbejde med en
lokal landmand etablerer i det åbne land.
Formålet er at bruge naturen i lokalområdet
aktivt i undervisningen. Resultatet af projektet er til gavn for offentligheden. Det skal
bruges til noget i den virkelige verden af
andre end eleverne selv.

Arbejdet med at etablere Skolesporet vil
typisk være et projektarbejde i udskolingen. Her er en af de primære opgaver en
beskrivelse af sporet og omgivelserne til en
offentlig folder. Eleverne skal ud på sporet
og finde de gode historier. Det kan være
dyrelivet med fugle omkring et vandhul.
Det kan være planter og træer på ruten.
Eller det kan være beskrivelser af landskab
og bygningers historier – typisk 8-10
observationsposter i alt.

Skolen rekvirerer vejledninger og inspira
tionsmateriale på www.spor.dk/skolespor.
Derefter indleder skolen dialog med landmanden om muligheden for at etablere et
Skolespor på dennes jord.
Eleverne laver research, udarbejder tekster
og tegninger til sporfolder og udvikler eventuelt supplerende undervisningsmaterialer.
Endelig står skolen og eleverne for det
praktiske med at anlægge sporet.

Sekretariatet for Spor i Landskabet hjælper
og rådgiver skolen i alle faser. Herunder den
første kontakt til landmanden.
Sekretariatet layouter og trykker sporfolderen
med de informationer, skolen/klassen har
indsamlet og bearbejdet. Alle materialer til
etablering af et Skolespor leveres af sekretariatet. Projektet er udgiftsneutralt for skolen,
fordi der ydes tilskud fra forskellige fonde.

