
Helt VILDT i Norddjurs - Program

SPOR 1 
Udskoling humanist

SPOR 2 
Udskoling naturfag

SPOR 3 
Mellemtrin humanist

SPOR 4 
Mellemtrin naturfag

SPOR 5 
Indskoling humanist

SPOR 6 
Indskoling naturfag

SPOR 7 
DagAlbud 0-3 år

SPOR 8 
DagAlbud 4-6 år

SPOR 9 
Børn med særlige behov Al 
og med 6. kl

SPOR 10 
Børn med særlige behov 
overbygning

Messe

Mødested Bord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4 Bord 5 Bord 6 Bord 7 Bord 8 Bord 9 Bord 10 Bord 11

Antal 7 17 9 9 11 15 18 19 27 17 149

8.00 Ankomst og morgenmad ved holdets bord. Hvert hold spiser samme sted

8.45 Velkomst, sang og åbning v. Poul Bang, Forstander og Kasper Bjerregaard, Borgmester

9.00 Keynote speaker: Morten D.D. Hansen: Biodiversitet i Norddjurs Kommune

9.30 Gåpause Messe 
Anholt 
Baunhøj Mølle 
Bevæg dig for livet 
Danmarks Vildeste Kommune 
Det Grønne Museum 
Djursland Landboforening 
Gammel Estrup Herregårdsmuseum 
Kirkerne i Norddjurs 
Kulturskolen Norddjurs 
Mundu 
Museum Østjylland 
Norddjurs Biblioteker 
Norddjurs Skoletjeneste 
Ung Norddjurs 
Viilds Udeskole 
Vilde Rødder

9.45 Planetens Plstand v. Mundu 
og VIA University College 
Pavillon 2

Lær dine elever at lave et 
escaperoom v. Karina 
Goyle, Garderhøjfortet, 
GentoXe 
Stokkebro 11 have

Messe Messe: Podcast i undervisningen v. 
SaPe Espersen 
Stokkebro 27 have

Mikroforsker v. Sara 
Bøndergaard 
Dansepaldsen

Mere biodiversitet i 
skolegården og i 
undervisningen v. Lilli 
Gruvier, Vildskab 
Pavillon 1

Bevæg dig for livet v. 
Malene Henningsen 
V. Tennisbanen

Spis dig Pl bedre 
biodiversitet v. Erik 
Kastbjerg 
Bålpladsen bag det røde 
hus

 Floraens forunderlige 
verden v. Anita Søholm 
Træhuset

10.30 Gåpause m. Frugt

10.50 Spillet om fremPden v. 
Henrik Majlund ToX 
Billedkunst

Madspild v. Karsten 
Sørensen, 
Naturvidenskabernes Hus 
Spisesalen

Planetens Plstand v. Mundu 
og VIA University College 
Pavillon 2

Mere biodiversitet i 
skolegården og i 
undervisningen v. Lilli 
Gruvier, Vildskab 
Pavillon 1

Lav og mos - sPk næsen i 
mikrokosmos v. Malene 
Pedersen, Anholt Skole 
Stokkebro 13 have

Floraens forunderlige 
verden v. Anita Søholm 
Træhuset

Messe Messe Lær, mærk, smag , føl og 
form” - Biodiversitet med 
et sanseligt perspekPv v. 
Ursula Søholm 
Svalebøgen

Bliv nysgerrig på naturen v. 
Erik Kastbjerg 
Bålpladsen

11.35 Frokost ved holdets bord

12.20 Messe Messe Podkast i undervisningen v. 
SaPe Espersen 
Stokkebro 27 have

Lær dine elever at lave et 
escaperoom v. Karina 
Goyle, Garderhøjfortet, 
GentoXe 
Stokkebro 11 have

F*cking fede fund i din 
undervisning v. Troels 
Riknagel Vardemuseerne 
Stokkebro 29 have

Lær, mærk, smag , føl og 
form” - Biodiversitet med 
et sanseligt perspekPv v. 
Ursula Søholm 
Svalebøgen

 Floraens forunderlige 
verden v. Anita Søholm 
Træhuset

FremPdens naturhelte v. 
Birgi`e Kastbjerg 
Stokkebro 13 have

Mikroforsker v. Sara 
Bøndergaard 
Dansepladsen

Mere biodiversitet i 
skolegården og i 
undervisningen v. Lilli 
Gruvier, Vildskab 
Pavillon 1

13.05 Gåpause

13.20 F*cking fede fund i din 
undervisning v. Troels 
Riknagel Vardemuseerne 
Stokkebro 29 have

Anholts Ørken og dens små 
sejlivede soldater v. Malene 
Pedersen, Anholt Skole 
Stokkebro 13 have

Biodiversitet set i en 
kulturhistorisk vinkel v. 
Torben Grønhøj, Det 
Grønne Museum 
Stokkebro 11

Floraens forunderlige 
verden v. Anita Søholm 
Træhuset

Bevæg dig for livet v. 
Malene Henningsen 
V. Tennisbanen

Mere biodiversitet i 
skolegården og i 
undervisningen v. Lilli 
Gruvier, Vildskab 
Pavillon 1

Alle børn skal med v. Helle 
Ingerslev Kristensen, 
Gammel Estrup Danmarks 
Herregårdsmuseum  
Pavillon 2

Mikroforsker v. Sara 
Bøndergaard 
Dansepladsen

Messe Messe

14.05 EXermiddagspause m. Afslutning v. Alexander Myrhøj formand for B&U i Norddjurs Kommune

14.30 Teaterleg v. Lilje Windbirk, 
Randers Teater 
Bålplads

Norddjurs giver plads Pl liv, 
v. Anne`e Limborg Madsen 
og Beate Skovlund Nielsen, 
Norddjurs Kommune 
Stokkebro 13 have

Spillet om fremPden v. 
Henrik Majlund ToX 
Billedkunst

Podkast i undervisningen v. 
SaPe Espersen 
Stokkebro 27 have

Messe Messe Lær, mærk, smag , føl og 
form” - Biodiversitet med 
et sanseligt perspekPv v. 
Ursula Søholm 
Svalebøgen

Mere biodiversitet i 
skolegården og i 
undervisningen v. Lilli 
Gruvier, Vildskab 
Pavillon 1

Floraens forunderlige 
verden v. Anita Søholm 
Træhuset

Planetens Plstand v. Mundu 
og VIA University College 
Pavillon 2

15.15 Konferencen slu`er

15.15 FyraXensbar



Program for Spor 1: Udskoling humanistiske fag

SPOR 1 
Udskoling 
humanist

Udskoling 7.-9. kl. humanisAsk fag Kontaktoplysning/ 
Hjemmeside

Messe

Mødested Bord 1 på vejen foran EXerskolen helle

Antal 7 25

8.00 

8.30 Velkomst, sang og åbning v. Poul Bang, Forstander og Kasper Bjerregaard, Borgmester

8.45 Keynote speaker: 
Morten D.D. 
Hansen: 
Biodiversitet i 
Norddjurs 
Kommune

9.30 Gåpause Messe 
Anholt 
Baunhøj Mølle 
Bevæg dig for livet 
Danmarks Vildeste Kommune 
Det Grønne Museum 
Djursland Landboforening 
Gammel Estrup 
Herregårdsmuseum 
Kirkerne i Norddjurs 
Kulturskolen Norddjurs 
Mundu 
Museum Østjylland 
Norddjurs Biblioteker 
Norddjurs Skoletjeneste 
Ung Norddjurs 
Viilds Udeskole 
Vilde Rødder

9.45 Planetens Plstand v. 
Mundu og VIA 
University College 
Pavillon 2

IntrodukAon Al Let’s Act! e-læring om verdensmålene 
Med temaet P for planeten gør denne nye læringsplaneorm det nemt for undervisere at planlægge blender 
learning om det antropocæne, Ppping points, at ændre vores holdninger, energi og CO2-udslip, vedvarende energi, 
fødevareprodukPon, menneskereggheder, global økonomi, verdensmål, globalisering og gensidig ahængighed. 
I blended learning kombinerer vi ansigt-Pl ansigt-undervisning med computer- eller tabletbaseret undervisning.

10.30 Gåpause m. Frugt

10.50 Spillet om 
fremPden v. Henrik 
Majlund ToX 
Billedkunst

Kunsthallen og forlaget arbejder akPvisPsk i krydsfeltet mellem læring, skabelse og scienPfic literacy. Til 
workshoppen vil vi præsentere en model for et klima og biodiversitets-spil der arbejder med kreaPvitet og leg.

11.35 Frokost ved holdets bord

12.20 Messe

13.05 Gåpause

13.20 F*cking fede fund i 
din undervisning v. 
Troels Riknagel 
Vardemuseerne 
Stokkebro 29 have

Projekt VOYAGER arbejder i krydsfeltet mellem de naturvidenskabelige og de kulturelle fag. Med udgangspunkt i 
spørgsmålet; “Hvor ved vi det fra?” udvikles en tankegang og en arbejdsmetode, som ikke skelner, men netop viser 
hvordan fagene arbejder sammen ude i virkeligheden. 
VOYAGER udfordrer ikke kun elevernes syn på tværfaglighed, men også deres lærere og formidlere og 
medarbejdere, der arbejder på landets kulturinsPtuPoner. Det er ønsket at flere får blik for, hvordan elementer fra 
forskellige fag kan supplere hinanden i undervisningen og museumsformidlingen. Det handler ikke om, at alle skal 
kunne undervise i og formidle alle nye fagområder i dybden, men blot have øje for, hvor andre fag med fordel kan 
inddrages. 
I denne workshop får I selv fingrene i historien, i konkrete udskolingsforløb og inspiraPon Pl tværfaglighed på alle 
årgange.

14.05 EXermiddagspause m. Afslutning v. Alexander Myrhøj formand for B&U i Norddjurs Kommune

14.30 Teaterleg v. Lilje 
Windbirk, Randers 
Teater 
Bålplads

Igennem dramaøvelser og -lege undersøger vi biodiversitet i bredere forstand. Mange unge føler at de skal passe 
ind i en perfekthedskultur, men virkeligheden er skæv og slet ikke perfekt. Igennem dramaøvelser og -lege 
udfordres eleven Pl at turde stå ved sig selv og samPdig rumme de andres forskellighed. På workshoppen bliver der 
både plads eXertænksomhed og Pl at grine og have det sjovt. 

15.15 Konferencen slu`er



Program for Spor 2: Udskoling naturfaglige fag

SPOR 2 
Udskoling naturfag

Udskoling 7.-9. kl. naturfaglige fag Kontaktoplysninger Messe

Mødested Bord 2 på vejen foran EXerskolen helle

Antal 17 25

8.00 Ankomst og morgenmad ved holdets bord. Hvert hold spiser samme sted

8.30 Velkomst, sang og åbning v. Poul Bang, Forstander og Kasper Bjerregaard, Borgmester

8.45 Keynote speaker: 
Morten D.D. 
Hansen: 
Biodiversitet i 
Norddjurs 
Kommune

9.30 Gåpause Messe 
Anholt 
Baunhøj Mølle 
Bevæg dig for livet 
Danmarks Vildeste Kommune 
Det Grønne Museum 
Djursland Landboforening 
Gammel Estrup 
Herregårdsmuseum 
Kirkerne i Norddjurs 
Kulturskolen Norddjurs 
Mundu 
Museum Østjylland 
Norddjurs Biblioteker 
Norddjurs Skoletjeneste 
Ung Norddjurs 
Viilds Udeskole 
Vilde Rødder

9.45 Lær dine elever at 
lave et escaperoom 
v. Karina Goyle, 
Garderhøjfortet, 
GentoXe 
Stokkebro 11 have

Lav en akPvitet/udfordring Pl et Escape Room om biodiversitet. Oplev en overflod af muligheder. Hvordan kan vi 
skrue et forløb sammen, hvor elever laver Escape Rooms Pl hinanden? Mange elevkompetencer kommer i spil: 
samarbejde, kreaPvitet, logiske tænkning, håndværk og meget mere. 

10.30 Gåpause m. Frugt

10.50 Madspild v. Karsten 
Sørensen, 
Naturvidenskaberne
s Hus 
Spisesalen

Madspild 
Fællesfagligt forløb med kristendom og naturfag om madspild. ''Hvordan kan man holde maden frisk og lækker på 
en varm sommerdag på stranden". Hands on.

11.35 Frokost ved holdets bord

12.20 Messe

13.05 Gåpause

13.20 Anholts Ørken og 
dens små sejlivede 
soldater v. Malene 
Pedersen, Anholt 
Skole 
Stokkebro 13 have

En fortælling om Anholts ørken og dens mikrokosmos af mosser og laver. Om månelandskaber og ørkenkrig. Om 
vækster der kan gro hvor ingen andre vil bo. 
InstrukPon i at lave blæk af planter og grøntsagsrester fra køkkenet, og ideer Pl at bruge mos og lav som 
udgangspunkt for tegnestudier og skrivning med blækket.

14.05 EXermiddagspause m. Afslutning v. Alexander Myrhøj formand for B&U i Norddjurs Kommune

14.30 Norddjurs giver 
plads Pl liv, v. 
Anne`e Limborg 
Madsen og Beate 
Skovlund Nielsen, 
Norddjurs 
Kommune 
Stokkebro 13 have

Intro Pl hvad man helt graPs kan gøre for at øge biodiversitet på udendørsarealer. InspiraPon Pl hvordan man kan 
inddrage biodiversitet i undervisningen og akPviteter med børnene. 
Anne`e Limborg Madsen og Beate Skovlund er biologer og ansat i projektet: Danmarks Vildeste Kommune i 
Norddjurs Kommune, Byg og Miljø

15.15 Konferencen slu`er



Program for Spor 3: Mellemtrin humanistiske fag

SPOR 3 
Mellemtrin 
humanist

Mellemtrin 4.-6. kl. humanisAske fag Kontaktoplysninger/ 
Hjemmeside

Messe

Mødested Bord 3 på vejen foran EXerskolen helle

Antal 9 50

8.00 Ankomst og morgenmad ved holdets bord. Hvert hold spiser samme sted

8.30 Velkomst, sang og åbning v. Poul Bang, Forstander og Kasper Bjerregaard, Borgmester

8.45 Keynote speaker: 
Morten D.D. 
Hansen: 
Biodiversitet i 
Norddjurs 
Kommune

9.30 Gåpause Messe 
Anholt 
Baunhøj Mølle 
Bevæg dig for livet 
Danmarks Vildeste Kommune 
Det Grønne Museum 
Djursland Landboforening 
Gammel Estrup 
Herregårdsmuseum 
Kirkerne i Norddjurs 
Kulturskolen Norddjurs 
Mundu 
Museum Østjylland 
Norddjurs Biblioteker 
Norddjurs Skoletjeneste 
Ung Norddjurs 
Viilds Udeskole 
Vilde Rødder

9.45 Messe

10.30 Gåpause m. Frugt

10.50 Planetens Plstand v. 
Mundu og VIA 
University College 
Pavillon 2

IntrodukPon Pl Let's Act! e-læring om verdensmålene. 

Med temaet P for planeten gør denne nye læringsplaeorm det nemt for undervisere at planlægge blended learning 
om det antropocæne, Ppping points, at ændre vores holdninger, energi og co2-udslip, vedvarende energi, 
fødevareprodukPon, menneskereggheder, global økonomi, verdensmål, globalisering og gensidig ahængighed.  

I blended learning kombinerer vi ansigt-Pl-ansigt-undervisning med computer- eller tabletbaseret undervisning. 

11.35 Frokost ved holdets bord

12.20 Podkast i 
undervisningen v. 
SaPe Espersen 
Stokkebro 27 have

På denne workshop får læreren et indblik i hvordan man kan bruge podcasPng i undervisningen. PodcasPng er et 
lydunivers præget af stor biodiversitet både når det gælder mennesker og emner der tages op. Lydmediet er en 
perfekt måde at inspirere og begejstrere elever om et givent emne uden at involvere en klassisk lærebog.

13.05 Gåpause

13.20 Biodiversitet set i 
en kulturhistorisk 
vinkel v. Torben 
Grønhøj, Det 
Grønne Museum 
Stokkebro 11

Vi tager på tur i Danmarshistorien og bliver klogere på, hvilken rolle skoven har spillet for mennesker siden 
jægerstenalderen.

14.05 EXermiddagspause m. Afslutning v. Alexander Myrhøj formand for B&U i Norddjurs Kommune

14.30 Spillet om 
fremPden v. Henrik 
Majlund ToX 
Billedkunst

Kunsthallen og forlaget arbejder akPvisPsk i krydsfeltet mellem læring, skabelse og scienPfic literacy. Til 
workshoppen vil vi præsentere en model for et klima og biodiversitets-spil der arbejder med kreaPvitet og leg.

15.15 Konferencen slu`er



Program for Spor 4: Mellemtrin naturfaglige fag

SPOR 4 
Mellemtrin 
naturfag

Mellemtrin 4.-6. kl. naturfaglige fag Kontaktoplysninger/ 
Hjemmeside

Messe

Mødested Bord 4 på vejen foran EXerskolen helle

Antal 9 50

8.00 Ankomst og morgenmad ved holdets bord. Hvert hold spiser samme sted

8.30 Velkomst, sang og åbning v. Poul Bang, Forstander og Kasper Bjerregaard, Borgmester

8.45 Keynote speaker: 
Morten D.D. 
Hansen: 
Biodiversitet i 
Norddjurs 
Kommune

9.30 Gåpause Messe 
Anholt 
Baunhøj Mølle 
Bevæg dig for livet 
Danmarks Vildeste Kommune 
Det Grønne Museum 
Djursland Landboforening 
Gammel Estrup 
Herregårdsmuseum 
Kirkerne i Norddjurs 
Kulturskolen Norddjurs 
Mundu 
Museum Østjylland 
Norddjurs Biblioteker 
Norddjurs Skoletjeneste 
Ung Norddjurs 
Viilds Udeskole 
Vilde Rødder

9.45 Messe:

10.30 Gåpause m. Frugt

10.50 Mere biodiversitet i 
skolegården og i 
undervisningen v. 
Lilli Gruvier, 
Vildskab 
Pavillon 1

Det kan være svært at vide hvor man ska starte med at tænke naturen ind i undervisningen og undervisningen ud i 
naturen, også udover de oplagte naturfag. 
Lilli vil introducere og facilitere en workshop, hvor der skal drøXes og udveksles tanker og ideer Pl at styrke og bruge 
den nære biodiversitet i undervisningen på tværs af fag og aldersgrupper. Alle ideerne samles eXerfølgende i et 
idékatalog.

11.35 Frokost ved holdets bord

12.20 Lær dine elever at 
lave et escaperoom 
v. Karina Goyle, 
Garderhøjfortet, 
GentoXe 
Stokkebro 11 have

Lav en akPvitet/udfordring Pl et Escape Room om biodiversitet. Oplev en overflod af muligheder. Hvordan kan vi 
skrue et forløb sammen, hvor elever laver Escape Rooms Pl hinanden? Mange elevkompetencer kommer i spil: 
samarbejde, kreaPvitet, logiske tænkning, håndværk og meget mere. 

13.05 Gåpause

13.20 Floraens 
forunderlige verden 
v. Anita Søholm 
Træhuset

Planter, træer og buske står lige der, hvor vi bor - i den lokale natur. Vi dykker ned i botanikkens univers, og I får 
inspiraPon Pl naturpædagogiske forløb, undervisning og hands on akPviteter. Vi berører emner som 
naturundersøgelse, sanselighed, historien i blomsten, naturkreaPvitet og science - Plre`et målgruppen.

14.05 EXermiddagspause m. Afslutning v. Alexander Myrhøj formand for B&U i Norddjurs Kommune

14.30 Podkast i 
undervisningen v. 
SaPe Espersen 
Stokkebro 27 have

På denne workshop får læreren et indblik i hvordan man kan bruge podcasPng i undervisningen. PodcasPng er et 
lydunivers præget af stor biodiversitet både når det gælder mennesker og emner der tages op. Lydmediet er en 
perfekt måde at inspirere og begejstrere elever om et givent emne uden at involvere en klassisk lærebog.

15.15 Konferencen slu`er



Program for Spor 5: Indskoling humanistiske fag

SPOR 5 
Indskoling 
humanist

 Indskoling 0.-3. kl. humanisAske fag Kontaktoplysninger/ 
Hjemmeside

Messe

Mødested Bord 5 på vejen foran EXerskolen Helle

Antal 11 50

8.00 Ankomst og morgenmad ved holdets bord. Hvert hold spiser samme sted

8.30 Velkomst, sang og åbning v. Poul Bang, Forstander og Kasper Bjerregaard, Borgmester

8.45 Keynote speaker: 
Morten D.D. 
Hansen: 
Biodiversitet i 
Norddjurs 
Kommune

9.30 Gåpause Messe 
Anholt 
Baunhøj Mølle 
Bevæg dig for livet 
Danmarks Vildeste Kommune 
Det Grønne Museum 
Djursland Landboforening 
Gammel Estrup 
Herregårdsmuseum 
Kirkerne i Norddjurs 
Kulturskolen Norddjurs 
Mundu 
Museum Østjylland 
Norddjurs Biblioteker 
Norddjurs Skoletjeneste 
Ung Norddjurs 
Viilds Udeskole 
Vilde Rødder

9.45 Podcast i 
undervisningen v. 
SaPe Espersen 
Stokkebro 27 have

På denne workshop får læreren et indblik i hvordan man kan bruge podcasPng i undervisningen. PodcasPng er et 
lydunivers præget af stor biodiversitet både når det gælder mennesker og emner der tages op. Lydmediet er en 
perfekt måde at inspirere og begejstrere elever om et givent emne uden at involvere en klassisk lærebog.

10.30 Gåpause m. Frugt

10.50 Lav og mos - sPk 
næsen i 
mikrokosmos v. 
Malene Pedersen, 
Anholt Skole 
Stokkebro 13 have

En fortælling om mossernes og lavernes forunderlige liv der hvor ingen andre vil bo og en guidet tur helt ned i 
mikrokosmos. 
InstrukPon i at lave blæk og tegneredskaber af Png vi finder i naturen og køkkenet og ideer Pl tegneeksperimenter 
der tager udgangspunkt i mos og lav.

11.35 Frokost ved holdets bord

12.20 F*cking fede fund i 
din undervisning v. 
Troels Riknagel 
Vardemuseerne 
Stokkebro 29 have

Projekt VOYAGER arbejder i krydsfeltet imellem de naturvidenskabelige og de kulturelle fag. Med udgangspunkt i 
spørgsmålet; ”Hvor ved vi det fra?” udvikles en tankegang og en arbejdsmetode, som ikke skelner, men netop viser 
hvordan fagene arbejder sammen ude i virkeligheden. 
VOYAGER udfordrer ikke kun elevernes syn på tværfaglighed, men også deres lærere og de formidlere og 
medarbejdere, der arbejder på landets kulturinsPtuPoner. Det er ønsket at flere får blik for, hvordan elementer fra 
forskellige fag kan supplere hinanden i undervisningen og museumsformidlingen. Det handler ikke om, at alle skal 
kunne undervise i og formidle nye fagområder i dybden, men blot have øje for, hvor andre fag med fordel kan 
inddrages.  
I denne workshop får I selv fingrene i historien, i konkrete udskolingsforløb og inspiraPon Pl tværfaglighed på alle 
årgange.

13.05 Gåpause

13.20 Bevæg dig for livet 
v. Malene 
Henningsen 
V. Tennisbanen

Bevægelse og biodiversitet. Vi kan bevæge os på mange måder og får forhåbentlig mulighed for det hele livet. Vi vil 
lave forskellig former for bevægelse med jer, hvor det smager lidt af biodiversitet, og som I kan tage med hjem og 
bruge sammen med børnene. 

14.05 EXermiddagspause m. Afslutning v. Alexander Myrhøj formand for B&U i Norddjurs Kommune

14.30 Messe

15.15 Konferencen slu`er



Program for Spor 6: Indskoling naturfaglige fag

SPOR 6 
Indskoling naturfag

Indskoling 0.-3. kl. naturfaglige fag Kontaktoplysninger/ 
Hjemmeside

Messe

Mødested Bord 6 på vejen foran EXerskolen helle

Antal 15 50

8.00 Ankomst og morgenmad ved holdets bord. Hvert hold spiser samme sted

8.30 Velkomst, sang og åbning v. Poul Bang, Forstander og Kasper Bjerregaard, Borgmester

8.45 Keynote speaker: 
Morten D.D. 
Hansen: 
Biodiversitet i 
Norddjurs 
Kommune

9.30 Gåpause Messe 
Anholt 
Baunhøj Mølle 
Bevæg dig for livet 
Danmarks Vildeste Kommune 
Det Grønne Museum 
Djursland Landboforening 
Gammel Estrup 
Herregårdsmuseum 
Kirkerne i Norddjurs 
Kulturskolen Norddjurs 
Mundu 
Museum Østjylland 
Norddjurs Biblioteker 
Norddjurs Skoletjeneste 
Ung Norddjurs 
Viilds Udeskole 
Vilde Rødder

9.45 Mikroforsker v. Sara 
Bøndergaard 
Dansepaldsen

Vil du arbejde med den undersøgende Plgang i dagPlbud eller den undersøgelsesbaseret undervisning i indskoling, 
kan Mikroforskermetoden hjælpe dig i gang.  
Du får en introdukPon Pl metoden, der gør dig i stand Pl eXerfølgende selv at gennemføre et Mikroforskerforløb 
med dine elever/din børnegruppe. 

10.30 Gåpause m. Frugt

10.50 Floraens 
forunderlige verden 
v. Anita Søholm 
Træhuset

Planter, træer og buske står lige der, hvor vi bor - i den lokale natur. Vi dykker ned i botanikkens univers, og I får 
inspiraPon Pl naturpædagogiske forløb, undervisning og hands on akPviteter. Vi berører emner som 
naturundersøgelse, sanselighed, historien i blomsten, naturkreaPvitet og science - Plre`et målgruppen.

11.35 Frokost ved holdets bord

12.20 Lær, mærk, smag , 
føl og form” - 
Biodiversitet med 
et sanseligt 
perspekPv v. Ursula 
Søholm 
Svalebøgen

workshoppen er opdelt i tre dele: 
-vi starter med et fagligt oplæg  
-vi smager på forskellige vilde spiselige planter(opskriXer uddeles) 
-vi slu`er med små le`e naturkrea projekter 

13.05 Gåpause

13.20 Mere biodiversitet i 
skolegården og i 
undervisningen v. 
Lilli Gruvier, 
Vildskab 
Pavillon 1

Det kan være svært at vide hvor man skal starte med at tænke naturen ind i undervisningen og undervisningen ud i 
naturen, også udover de oplagte naturfag. 
Lilli vil introducere og facilitere en workshop, hvor der skal drøXes og udveksles tanker og ideer Pl at styrke og bruge 
den nære biodiversitet i undervisningen på tværs af fag og aldersgrupper. Alle ideerne samles eXerfølgende i et 
idékatalog.

14.05 EXermiddagspause m. Afslutning v. Alexander Myrhøj formand for B&U i Norddjurs Kommune

14.30 Messe

15.15 Konferencen slu`er



Program for Spor 7: Dagtilbud 0 - 3 års området

SPOR 7 
DagAlbud 0-3 år

DagAlbud 0-3 års området Kontaktoplysninger/ 
Hjemmeside

Messe

Mødested Bord 7 på vejen foran EXerskolen helle

Antal 18 50

8.00 Ankomst og morgenmad ved holdets bord. Hvert hold spiser samme sted

8.30 Velkomst, sang og åbning v. Poul Bang, Forstander og Kasper Bjerregaard, Borgmester

8.45 Keynote speaker: 
Morten D.D. 
Hansen: 
Biodiversitet i 
Norddjurs 
Kommune

9.30 Gåpause Messe 
Anholt 
Baunhøj Mølle 
Bevæg dig for livet 
Danmarks Vildeste Kommune 
Det Grønne Museum 
Djursland Landboforening 
Gammel Estrup 
Herregårdsmuseum 
Kirkerne i Norddjurs 
Kulturskolen Norddjurs 
Mundu 
Museum Østjylland 
Norddjurs Biblioteker 
Norddjurs Skoletjeneste 
Ung Norddjurs 
Viilds Udeskole 
Vilde Rødder

9.45 Mere biodiversitet i 
skolegården og i 
undervisningen v. 
Lilli Gruvier, 
Vildskab 
Pavillon 1

Det kan være svært at vide hvor man ska starte med at tænke naturen ind i undervisningen og undervisningen ud i 
naturen, også udover de oplagte naturfag. 
Lilli vil introducere og facilitere en workshop, hvor der skal drøXes og udveksles tanker og ideer Pl at styrke og bruge 
den nære biodiversitet i undervisningen på tværs af fag og aldersgrupper. Alle ideerne samles eXerfølgende i et 
idékatalog.

10.30 Gåpause m. Frugt

10.50 Messe

11.35 Frokost ved holdets bord

12.20  Floraens 
forunderlige verden 
v. Anita Søholm 
Træhuset

Planter, træer og buske står lige der, hvor vi bor - i den lokale natur. Vi dykker ned i botanikkens univers, og I får 
inspiraPon Pl naturpædagogiske forløb, undervisning og hands on akPviteter. Vi berører emner som 
naturundersøgelse, sanselighed, historien i blomsten, naturkreaPvitet og science - Plre`et målgruppen.

13.05 Gåpause

13.20 Alle børn skal med 
v. Helle Ingerslev 
Kristensen, 
Gammel Estrup 
Danmarks 
Herregårdsmuseu
m  
Pavillon 2

Workshop om ALLE BØRN SKAL MED, der er re`et mod dagPlbud

14.05 EXermiddagspause m. Afslutning v. Alexander Myrhøj formand for B&U i Norddjurs Kommune

14.30 Lær, mærk, smag , 
føl og form” - 
Biodiversitet med 
et sanseligt 
perspekPv v. Ursula 
Søholm 
Svalebøgen

workshoppen er opdelt i tre dele: 
-vi starter med et fagligt oplæg  
-vi smager på forskellige vilde spiselige planter(opskriXer uddeles) 
-vi slu`er med små le`e naturkrea projekter

15.15 Konferencen slu`er



Program for Spor 8: 4 - 6 års området

SPOR 8 
DagAlbud 4-6 år

DagAlbud 4-6 års området Kontaktoplysning Messe

Mødested Bord 8 på vejen foran EXerskolen helle

Antal 19 50

8.00 Ankomst og morgenmad ved holdets bord. Hvert hold spiser samme sted

8.30 Velkomst, sang og åbning v. Poul Bang, Forstander og Kasper Bjerregaard, Borgmester

8.45 Keynote speaker: 
Morten D.D. 
Hansen: 
Biodiversitet i 
Norddjurs 
Kommune

9.30 Gåpause Messe 
Anholt 
Baunhøj Mølle 
Bevæg dig for livet 
Danmarks Vildeste Kommune 
Det Grønne Museum 
Djursland Landboforening 
Gammel Estrup 
Herregårdsmuseum 
Kirkerne i Norddjurs 
Kulturskolen Norddjurs 
Mundu 
Museum Østjylland 
Norddjurs Biblioteker 
Norddjurs Skoletjeneste 
Ung Norddjurs 
Viilds Udeskole 
Vilde Rødder

9.45 Bevæg dig for livet 
v. Malene 
Henningsen 
V. Tennisbanen

Bevægelse og biodiversitet. Vi kan bevæge os på mange måder og får forhåbentlig mulighed for det hele livet. Vi vil 
lave forskellig former for bevægelse med jer, hvor det smager lidt af biodiversitet, og som I kan tage med hjem og 
bruge sammen med børnene. 

10.30 Gåpause m. Frugt

10.50 Messe

11.35 Frokost ved holdets bord

12.20 FremPdens 
naturhelte v. 
Birgi`e Kastbjerg 
Stokkebro 13 have

Styrk børnenes nysgerrighed, naturdannelse. Vi undersøger insekter i nærområdet med lup, akvarier, bestemmelses 
dug for børn. Tæller ben, tæller vinger m.m Download evt  
 app: i naturalist, afprøv Google Lens. Snak om hvad lever dyrene af, hvilken ny`e gør de? 

13.05 Gåpause

13.20 Mikroforsker v. 
Sara Bøndergaard 
Dansepladsen

Vil du arbejde med den undersøgende Plgang i dagPlbud eller den undersøgelsesbaseret undervisning i indskoling, 
kan Mikroforskermetoden hjælpe dig i gang.  
Du får en introdukPon Pl metoden, der gør dig i stand Pl eXerfølgende selv at gennemføre et Mikroforskerforløb 
med dine elever/din børnegruppe. 

14.05 EXermiddagspause m. Afslutning v. Alexander Myrhøj formand for B&U i Norddjurs Kommune

14.30 Mere biodiversitet i 
skolegården og i 
undervisningen v. 
Lilli Gruvier, 
Vildskab 
Pavillon 1

Det kan være svært at vide hvor man skal starte med at tænke naturen ind i undervisningen og undervisningen ud i 
naturen, også udover de oplagte naturfag. 
Lilli vil introducere og facilitere en workshop, hvor der skal drøXes og udveksles tanker og ideer Pl at styrke og bruge 
den nære biodiversitet i undervisningen på tværs af fag og aldersgrupper. Alle ideerne samles eXerfølgende i et 
idékatalog.

15.15 Konferencen slu`er



Program for Spor 9: Børn med særlige behov

SPOR 9 
Børn med særlige 
behov Al og med 6. 
kl

Børn med særlige behov Kontaktoplysninger/ 
Hjemeside

Messe

Mødested Bord 9 på vejen foran EXerskolen Helle

Antal 27 50

8.00 Ankomst og morgenmad ved holdets bord. Hvert hold spiser samme sted

8.30 Velkomst, sang og åbning v. Poul Bang, Forstander og Kasper Bjerregaard, Borgmester

8.45 Keynote speaker: 
Morten D.D. 
Hansen: 
Biodiversitet i 
Norddjurs 
Kommune

9.30 Gåpause Messe 
Anholt 
Baunhøj Mølle 
Bevæg dig for livet 
Danmarks Vildeste Kommune 
Det Grønne Museum 
Djursland Landboforening 
Gammel Estrup 
Herregårdsmuseum 
Kirkerne i Norddjurs 
Kulturskolen Norddjurs 
Mundu 
Museum Østjylland 
Norddjurs Biblioteker 
Norddjurs Skoletjeneste 
Ung Norddjurs 
Viilds Udeskole 
Vilde Rødder

9.45 Spis dig Pl bedre 
biodiversitet v. Erik 
Kastbjerg 
Bålpladsen bag det 
røde hus

Der er så mange urter vi kan spise, og man kan Plberede lækre re`er hvor vilde urter indgår.

10.30 Gåpause m. Frugt

10.50 Lær, mærk, smag , 
føl og form” - 
Biodiversitet med 
et sanseligt 
perspekPv v. Ursula 
Søholm 
Svalebøgen

workshoppen er opdelt i tre dele: 
-vi starter med et fagligt oplæg  
-vi smager på forskellige vilde spiselige planter(opskriXer uddeles) 
-vi slu`er med små le`e naturkrea projekter

11.35 Frokost ved holdets bord

12.20 Mikroforsker v. Sara 
Bøndergaard 
Dansepladsen

Vil du arbejde med den undersøgende Plgang i dagPlbud eller den undersøgelsesbaseret undervisning i indskoling, 
kan Mikroforskermetoden hjælpe dig i gang.  
Du får en introdukPon Pl metoden, der gør dig i stand Pl eXerfølgende selv at gennemføre et Mikroforskerforløb 
med dine elever/din børnegruppe. 

13.05 Gåpause

13.20 Messe

14.05 EXermiddagspause m. Afslutning v. Alexander Myrhøj formand for B&U i Norddjurs Kommune

14.30 Floraens 
forunderlige verden 
v. Anita Søholm 
Træhuset

Planter, træer og buske står lige der, hvor vi bor - i den lokale natur. Vi dykker ned i botanikkens univers, og I får 
inspiraPon Pl naturpædagogiske forløb, undervisning og hands on akPviteter. Vi berører emner som 
naturundersøgelse, sanselighed, historien i blomsten, naturkreaPvitet og science - Plre`et målgruppen.

15.15 Konferencen slu`er



Tabel 1

SPOR 10 
Børn med særlige 
behov overbygning

Børn med særlige behov Kontaktoplysninger/ 
Hjemeside

Messe

Mødested Bord 10 på vejen foran EXerskolen Helle

Antal 17 50

8.00 Ankomst og morgenmad ved holdets bord. Hvert hold spiser samme sted

8.30 Velkomst, sang og åbning v. Poul Bang, Forstander og Kasper Bjerregaard, Borgmester

8.45 Keynote speaker: 
Morten D.D. 
Hansen: 
Biodiversitet i 
Norddjurs 
Kommune

9.30 Gåpause Messe 
Anholt 
Baunhøj Mølle 
Bevæg dig for livet 
Danmarks Vildeste Kommune 
Det Grønne Museum 
Djursland Landboforening 
Gammel Estrup 
Herregårdsmuseum 
Kirkerne i Norddjurs 
Kulturskolen Norddjurs 
Mundu 
Museum Østjylland 
Norddjurs Biblioteker 
Norddjurs Skoletjeneste 
Ung Norddjurs 
Viilds Udeskole 
Vilde Rødder

9.45  Floraens 
forunderlige verden 
v. Anita Søholm 
Træhuset

Planter, træer og buske står lige der, hvor vi bor - i den lokale natur. Vi dykker ned i botanikkens univers, og I får 
inspiraPon Pl naturpædagogiske forløb, undervisning og hands on akPviteter. Vi berører emner som 
naturundersøgelse, sanselighed, historien i blomsten, naturkreaPvitet og science - Plre`et målgruppen.

10.30 Gåpause m. Frugt

10.50 Bliv nysgerrig på 
naturen v. Erik 
Kastbjerg 
Bålpladsen

Vi finder dyr og planter sten og affald, vi laver akPviteter med det indsamlede bl.a. vædeløb, finder navnene på dyr 
og planter. Ly`er, smager røre ved og på det indsamlede, og får ideer Pl eXerbehandling af naturmødet.  

11.35 Frokost ved holdets bord

12.20 Mere biodiversitet i 
skolegården og i 
undervisningen v. 
Lilli Gruvier, 
Vildskab 
Pavillon 1

Det kan være svært at vide hvor man skal starte med at tænke naturen ind i undervisningen og undervisningen ud i 
naturen, også udover de oplagte naturfag. 
Lilli vil introducere og facilitere en workshop, hvor der skal drøXes og udveksles tanker og ideer Pl at styrke og bruge 
den nære biodiversitet i undervisningen på tværs af fag og aldersgrupper. Alle ideerne samles eXerfølgende i et 
idékatalog.

13.05 Gåpause

13.20 Messe

14.05 EXermiddagspause m. Kage og afrunding

14.30 Planetens Plstand v. 
Mundu og VIA 
University College 
Pavillon 2

IntrodukPon Pl Let's Act! e-læring om verdensmålene. 

Med temaet P for planeten gør denne nye læringsplaeorm det nemt for undervisere at planlægge blended learning 
om det antropocæne, Ppping points, at ændre vores holdninger, energi og co2-udslip, vedvarende energi, 
fødevareprodukPon, menneskereggheder, global økonomi, verdensmål, globalisering og gensidig ahængighed.  

I blended learning kombinerer vi ansigt-Pl-ansigt-undervisning med computer- eller tabletbaseret undervisning. 

15.15 Konferencen slu`er



Program for Spor 11: Messen

Messe

Mødested Bord 11, på vejen foran 
EXerskolen Helle

Antal 25 25

8.00 Ankomst og morgenmad ved holdets bord. Hvert hold spiser samme sted

8.30 Velkomst, sang og åbning v. Poul Bang, Forstander og Kasper Bjerregaard, Borgmester

8.45 Keynote speaker: Morten D.D. Hansen: Biodiversitet i Norddjurs Kommune

9.30 Gåpause Messe 
Anholt 
Baunhøj Mølle 
Bevæg dig for livet 
Danmarks Vildeste Kommune 
Det Grønne Museum 
Djursland Landboforening 
Gammel Estrup 
Herregårdsmuseum 
Kirkerne i Norddjurs 
Kulturskolen Norddjurs 
Mundu 
Museum Østjylland 
Norddjurs Biblioteker 
Norddjurs Skoletjeneste 
Ung Norddjurs 
Viilds Udeskole 
Vilde Rødder

9.45 Messe ml/hum Messe:  ml/nat

10.30 Gåpause m. Frugt

10.50 Messe 0-3 Messe 4-6

11.35 Frokost ved holdets bord

12.20 Messe ud/hum Messe ud/nat

13.05 Gåpause

13.20 Messe spc Messe spc

14.05 EXermiddagspause m. Afslutning v. Alexander Myrhøj formand for B&U i Norddjurs 
Kommune

14.30 Messe ind/hum Messe ind/nat

15.15 Konferencen slu`er



Præsentation af standene på messen

PræsentaAon LInks

Anholt Skole v. 
Skoleleder Søren 
Thordrup

Anholt som lejrskoledesPnaPon h`ps://anholtskole.net

Baunhøj Mølle Baunhøj Mølle er en ny mølle fra 2005. Den gamle mølle brændte i 2002. Møllen er en kopi af den nedbrændte 
mølle. Møllen er fuldt funkPonsdygPg. I sommerhalvåret kører møllevingerne hver søndag. Opgaven varetages af en 
række entusiasPske frivillige møllersvende.

h`ps://www.baunhoej-moelle.dk

Bevæg dig for livet 
v. Malene 
Henningsen

Bevæg dig for livet 
Vi kan bevæge os på mange måder og får forhåbentlig mulighed for det hele livet. Jeg vil inspirere Pl forskellig 
former for bevægelse med Jer som I kan tage med hjem og bruge sammen med børnene. 
Malene Henningsen er fysioterapeut og projektleder på “Bevæg dig for livet”.

h`ps://www.bevaegdigforlivet.dk/

Danmarks vildeste 
kommune

InspiraPon Pl hvordan arbejdet med at forbedre og fastholde biodiversitet kan indgå i det pædagogiske arbejde. 
Herud-over mulighed at Plmelde sig netværk, der arbejder for at øge biodiversitet på skoler og insPtuPoner.

h`ps://dkvild.dk/de-vilde-kommuner/

Det Grønne 
Museum

Hør om Det Grønne Museums mange spændende undervisningsPlbud h`ps://detgroennemuseum.dk

Djursland 
Landboforening v. 
Tina Drejer 
Maaberg

Viden om landbruget fra jord Al bord.  
Klar med spørgsmål og svar på skolebesøg hos en landmand 
Tina Drejer Maaberg er projektkoordinator ved Djursland Landboforening.

h`ps://www.landboforening.dk/

Gammel Estrup 
Herregårdsmuseum 
v. Helle Ingerslev 
Kristensen

Messestand om Gammel Estrups Plbud Pl børn og unge h`ps://gammelestrup.dk

Kirkerne i Norddjurs 
v. Jakob Nejsum

- Hvordan er folkekirken som historisk, kulturel og værdibærende insPtuPon relevant? 
Grenaa Sogns generelle Plbud Pl skoler og dagPlbud 
Jakob Nejsum er Kirke og kulturmedarbejder i Grenaa Sogn. Jakob har evt. selskab af Jonas Hundebøll fra 
Folkekirkens Nødhjælp

h`ps://www.norddjursprovsP.dk/

Kulturskolen 
Norddjurs v. Finn 
Rosenløv

Kulturskolen underviser i musik, drama, billedkunst og skriveskole.  
Man kan tale med Kulturskolens folk på standen, derudover fremvises lidt blandede rekvisi`er/instrumenter/
billeder/film der fortæller om Kulturskolens undervisningsPlbud. 
Finn Rosenløv er kulturskoleleder.

h`ps://www.kultursko.dk/

MUNDU v. Sonja 
Salminen og Maja 
Kjærgaard

På MUNDUs messestand kan du høre om Let's Act! En læringsplaeorm om Verdensmålene for de 12-16-årige, der 
tager afsæt i holdninger og handlinger i forhold Pl vedvarende energi, fødevareprodukPon, menneskereggheder, 
global økonomi, verdensmål, globalisering og gensidig ahængighed i disse klimaforandringsPder. 
Vi søger også interesserede lærere Pl en fokusgruppe, der kan følge og vurdere plaeormen. 
I standen møder du ansa`e i VIAUCs program for læring og IT og fra MUNDU.

h`ps://www.mundu.dk/

Museum Østjylland Kolindsund er et kulturlandskab fyldt med marker, gårde, huse og kanaler. Men flora og fauna finder også vej ind i 
landskabet. Hør på standen om særudsPllingen Kolindsund - søen, der deler vandene og de undervisningsPlbud, vi 
igennem året Plbyder i forbindelse med den. 

h`ps://museumoj.randers.dk/museer-og-
aabningsPder/museum-oestjylland-
grenaa/

Norddjurs 
Biblioteker v. Louise 
Skaarup

Biblioteket viser et udvalg af bøger om biodiversitet og står ellers klar Pl en snak om hvad bibliotekerne kan Plbyde 
kommunens skoler og insPtuPoner. 

h`ps://norddjursbib.dk/

Norddjurs 
Skoletjeneste v. Rita 
Mogensen og 
Elisabeth Rex 
Romoser

Kom og hør om alle de spændende Plbud, der er i skoletjenesten.  
Vi har frø med, så I kan øge biodiversiteten i områderne ved dagPlbud og skoler.

www.norddjurs-skoletjeneste.dk

Ung Norddjurs v. 
Bjarne, Fie og Leif

UndervisningsAlbud og Grejbank 
UngNorddjurs bidrager gerne Pl den understø`ende undervisning, både i skolen og i friPden. Vi vil rigPgt gerne vise 
nogle af vores Plbud frem og i dialog med underviserne på skolerne omkring et fremPdigt samarbejde. Vi glæder os 
Pl en god dag.

h`ps://www.ungnorddjurs.dk

Viilds Udeskole v. 
Jesper Søegaard

Hos Viilds Udeskoles messestand vil det være muligt at møde den fikPve pige Viild'e MaPlde. Derudover kan man gå 
på opdagelse i undervisningsforløbet om insekter og kryb. Der vil også være en bæredygPg inspiraPons kilde med 
smagsprøver.

www.viild.dk

Vilde Rødder v. 
Rasmus Jakobsen

Vilde Rødder - GraPs Plbud Pl SFO og Klub om vild natur. Vilde Rødder hjælper børn i alderen 6 - 12 år med at skabe 
vild natur. Få besøg af en frivillig formidler på jeres insPtuPoner og få hjælp Pl at forvilde jeres områder helt graPs 
sammen med børnene. Projektet er et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, PrakPsk Økologi og 
Det Danske Spejderkorps.

www.vilderødder.dk

https://anholtskole.net
https://www.baunhoej-moelle.dk
https://www.bevaegdigforlivet.dk/
https://dkvild.dk/de-vilde-kommuner/
https://detgroennemuseum.dk
https://www.landboforening.dk/
https://gammelestrup.dk
https://www.norddjursprovsti.dk/
https://www.kultursko.dk/
https://www.mundu.dk/
https://museumoj.randers.dk/museer-og-aabningstider/museum-oestjylland-grenaa/
https://norddjursbib.dk/
http://www.norddjurs-skoletjeneste.dk
https://www.ungnorddjurs.dk
http://www.viild.dk
http://www.xn--vilderdder-5cb.dk

