
Referat af lærerkursus onsdag den 27. maj 2015 

Dagens program bestod af følgende: 

Præsentation af Økolariet og deltagerne på kurset. 

Steen Hedrup gennemgik sine undervisningstilbud, han viste lidt om muslinger og fortalte os, hvordan 
skolerne kan bruge naturen omkring dem. Steen kan altid bookes til at komme og åbne op for 
lokalområdet, så lærerne bedre kan bruge det. Vi fik tid til at se på Økolariets taghave, hvor der i år er fokus 
på mere liv i haven. 

Erik Grønfeldt fortalte om samarbejdet omkring Kulturrygsækken, et tilbud til de kommunale skoler i Vejle. 

Rie Jensen fremviste hvilke områder Økolariet kan tilbyde indenfor vandundervisning. Der er både 
undervisningsforløb til indskoling, mellemtrin og udskoling. Udskolingens forløb indeholder et besøg på 
renseanlægget. Det nyeste skud til indskoling og mellemtrin på undervisningsstammen, På Sporet af 
Skidtet, blev vist frem. Alle deltagere fik lov at prøve kræfter med nogle elevforsøg fra vandverdenen. 

Christina Bælum gennemgik Økolariets affalds- og ressourcetilbud, som spænder vidt fra besøg på 
genbrugspladserne i Egtved, Give, Vejle og Børkop over Skrald og Sjov til indskolingen og til TeenTrash til 
mellemtrin og udskoling. I efteråret introduceres Vejle Kommunes Batterijagt. Der var lagt elektronik frem 
på bordene som deltagerne fik lov at skille ad og materialebestemme ud fra nogle småforsøg. 

Anne Vibeke Kragelund fortalte om undervisningsforløbene indenfor rummet. Andreas Mogensen, 
Danmarks første astronaut, der skal i rummet, er på plakaten for Økolariets efterårstilbud. Der vil være 
fokus på rumfart og liv i rummet, i Økolariets særudstilling om netop dette emne. 

Til slut drøftede vi kursets relevans, fremtid og nye forløb i Økolariet. Herunder er et par af drøftelserne: 

• En fremtidig lærereftermiddag med kun ét fokus 
• En hel kursusdag, hvor man kan komme i dybden med et eller to emner 
• Ferskvandsdag med Steen Hedrup, eller andet fokus 
• Et tilbud til nye lærere i kommunen 
• At deltage på pædagogiske dage på kommunens skoler 

Deltagerne afleverede et evalueringsark, hvor nogle af kommentarerne var: 

• Specielt godt ved kurset: Hands-on, mange forskellige emner. Bredt udtryk af mange forskellige 
indtryk. At se stedet.  At det ligger om foråret inden udarbejdelse af årsplan 

• Mangler ved kurset: Endnu mere tid til fordybelse i emnerne. Tid. Mulighed for at planlægge et 
forløb.  

• Andre kommentarer: Vil komme igen sammen med børnene. Flotte udstillinger. Vi fik snust til lidt 
af hvert – det var godt. Lækkert kaffebord. Bør lægges ind i ens årsplan. Godt kursus for 
undervisere på alle årgange.  

 


