PÆDAGOGISK PRAKSIS
OG FAGINTEGRATION I
SKOLEHAVER
Praksisnær efteruddannelsesforløb med deltager-supervision

FORMÅL

Formålet er at sikre et kompetenceløft blandt pædagoger og lærere
der har skolehaveforløb. Kompetenceløftet skal være med til at sikre
pædagoger og lærere kompetencer til at:
SIKRE FAGINTEGRATION DVS. INTEGRERE SKOLENS FAG I HAVERNE, SÅVEL SOM HAVERNE I SKOLENS FAG.
IMØDEKOMME KRAVENE OM ÅBEN SKOLE, UDESKOLE SAMT TRIVSELSFREMME OG BEVÆGELSE.

Står du overfor at skulle igang med årets sæson i skolehaven, kan du
via dette uddannelsesforløb løfte dine kompetencer med hensyn til:
AT ANVENDE SKOLEHAVEN SOM LÆRINGS- OG DANNELSESRUM
AT SAMMENTÆNKE UNDERVISNINGEN MED SKOLEHAVEFORLØBET,
SÅ DET BÅDE FORBEREDES OG EFTERBEARBEJDES OG DERMED
UDGØR ET UNDERVISNINGSFORLØB.
AT TÆNKE DEN PÆDAGOGISKE HVERDAG SAMMEN MED SKOLEHAVEFORLØBET.

UDFORDRE BØRNEHAVEBØRNS OG ELEVERS FAGLIGHED MED SÅVEL SUCCESOPLEVELSER SOM INVOLVERENDE OG AKTIVERENDE
UNDERVISNING.

AT STYRKE DINE KLASSESLEDELSESKOMPETENCER UNDER ÅBEN
HIMMEL.

ETABLERE DE BEDSTE RAMMER OM BØRNEHAVEBØRNS OG ELEVERS PRAKSISBASEREDE LÆRING I SKOLEHAVER.

Uddannelsen er baseret på Haver til Mavers mange års praksiserfaring,
følgeforskning v. Aarhus Universitet samt videreudvikling af undervisningsmateriale i samarbejde med undervisningsministeriet.

Uddannelsen rummer såvel indskolingen, mellemtrinnet, udskolingen
samt børnehaver. Dansk, matematik, natur/teknologi og madkundskab
er oplagte fag, men alle skolens fag kan indgå.

DELTAGERE

Pædagoger og lærere fra skoler og dagtilbud – herunder specialtilbud.
Endvidere andre have-undervisere og -initiativtagere.

Haver til Maver har jordens bedste klasselokale, hvor børn forbinder
have, mad og natur og dyrker økologisk jordforbindelse. Haver til
Maver har gennem 10 år udviklet og afprøvet undervisningsforløb i den
kulinariske skolehave i samarbejde med pædagoger og lærere.
Læs mere om Haver til Maver og jordens bedste klasselokale på
havertilmaver.dk.

MODUL 1
Sted: Danmarks institut for Pædagogik og
Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet
Dato: 3. april kl. 9-16

August måned:
Supervision i egne skolehaver.
Deltagerne vælger frit 2 skolehavedage i august måned,
hvor der gennemføres undervisningspraksis, eller anden
pædagogisk praksis, samt gensidig deltager-supervision
i egne haver.

•

Introduktion til fagintegration.

•

Pædagogisk praksis i skolehaverne.

•

Tilrettelæggelse af skolehave undervisning.

•

Nyeste forskning på området.

•

Fra jord til bord og til jord.

•

Introduktion til undervisning under åben himmel og
praktiske undervisningsforløb i skolehaverne.

•

Høstfest

•

Tegn på læring i skolehaven.

•
•

Den afsluttende prøve udleveres. Prøven gennemføres i oktober.

Sted: Danmarks institut for Pædagogik og
Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet
Dato: 4. april kl. 9-16
•

Teori og praksis kobles med fagintegration og pædagogisk praksis samt supervision.

•

Startpakke udleveres. Alle kobles op med makker,
og der gives introduktion til kollegial supervision og
‘forberedelse’ til din egen dag i skolehaven.

April/maj måned
Supervision i egne skolehaver.
Deltagerne vælger frit 2 skolehavedage i april-maj måned, hvor der gennemføres undervisningspraksis, eller
anden pædagogisk praksis, samt gensidig deltager-supervision i egne haver.

MODUL 2
Sted: Haver til Maver, Krogerup Avlsgaard, Humlebæk
Dato: 1. juni kl. 9:00-14:00
•

Gennemgang af gennemførte undervisningsforløb.

•

Fortrolighed med haveundervisningsmetoderne.

•

Madlavning i udekøkken.

•

Naturen i skolehaven.

•

Der gives en opgave, som deltagerne skal arbejde
med frem til september.

Sted: Haver til Maver, Krogerup Avlsgaard, Humlebæk
Dato: 1. september kl. 9:00-14:00

•

MODUL 3
Sted: Haver til Maver, Krogerup Avlsgaard, Humlebæk
Dato: 2 prøvedage i oktober i uge 40 fra kl. 9:00-14:00
Prøven gennemføres som en individuel prøve fordelt på
2 dage. Alle får uddannelsesbevis. For de som aflægger
prøve, vil det fremgå, om de er bestået eller ikke bestået.

Alle dage er inkl. fuld forplejning.

UNDERVISERE
Karen Wistoft, Professor,
Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse
(DPU), Aarhus Universitet.
Amalie Dynnes Ørsted, Have- og madformidler,
Haver til Maver
Studielektor Pernille Malberg Dyg, Metropol
Daniel Hervik, Udvikler, Haver til Maver
FORBEREDELSE
Der vil blive udleveret artikler som forventes læst før
undervisningsgangene, og der vil mellem hver gang
være konkrete opgaver, der skal løses. Herudover vil
der være forberedelse til deltager-supervision.
TID
Timer inkl. forberedelsestid: 65 timer fordelt på:
25 konfrontationstimer
15 supervisionstimer
25 forberedelsestimer
TILMELDING
Fredag d. 10. februar 2017
PRIS
Kr. 9.000,- inkl. prøve eks. moms
Udgiften dækker undervisning, eksamen, materialer/
kompendium samt forplejning.
Kurset er udviklet med støtte fra Nordea-fonden.

