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Til 0. klasserne + forældre 
 
       ”Krible/Krable” med naturvejlederen. Kom med ud i naturen og se hvad vi finder i skovbunden. Der er 
en hel verden, som vi normalt bare træder hen over. Børnene skal bl.a. selv finde og klassificere dyrene.  
                             
 
Tider i 2023: 
 Mandag d. 8. maj kl. 11.30-13.30 St. Magleby Skole 0.d 

Tirsdag d. 9. maj kl. 09:30-11:30 Dragør Skole  0. a 
 Tirsdag d. 9. maj kl. 11:30-13:30 Dragør Skole  0. b 
 Onsdag d. 10. maj kl. 09:30-11:30 St. Magleby Skole 0. b 
 Onsdag d. 10. maj kl. 11:30-13:30 St. Magleby Skole 0. c 
 Torsdag d. 11. maj kl. 09:30-11:30 Nordstrandskolen 0. d 
 Torsdag d. 11. maj kl. 11:30-13:30 Nordstrandskolen 0. e 

Fredag d. 12. maj kl. 09:30-11:30 St. Magleby Skole 0. a 
 Fredag d. 12. maj kl. 11:30-13:30 Nordstrandskolen 0. c 
 

 
 

Undervisningen foregår ved Lunden ved Hartkornsvej. 
 
Husk madpakke, drikkedunk, evt. regntøj og fornuftigt fodtøj.   
 
Undervisningen er forberedt ud fra undervisningsministeriets faglige mål. Se herunder. 
 
Det er ungdomsskolen der varetager undervisningen. 
 
Mvh  
Naturvejleder Martin Sleimann  
Ungdomsskoleleder Christoffer Søe 

 



 

Fælles mål 
Undersøgelse - Undersøgelser i naturfag 

1 

Eleven kan udføre enkle undersøgelser med 
brug af enkelt udstyr 

Eleven har viden om enkle 
undersøgelsesmetoder 

Undersøgelse - Organismer 

1 

Eleven kan indsamle og undersøge organismer 
i den nære natur 

Eleven har viden om dyr, planter og svampe 

 Modellering - Modellering i naturfag 

1 

Eleven kan skelne mellem virkelighed og 
model 

Eleven har viden om naturtro modeltyper 

Modellering - Teknologi og ressourcer 

1 

Eleven kan med skitser og billeder beskrive 
genstande fra hverdagen 

Eleven har viden om afbildninger af genstande 

 Perspektivering - Perspektivering i naturfag 

1 

Eleven kan relatere viden fra natur/teknologi til 
sig selv og det nære område 

Eleven har viden om natur og teknologi i det 
nære 

Perspektivering - Organismer 

1 

Eleven kan fortælle om ændringer i naturen 
knyttet til årstider 

Eleven har viden om organismers årscyklus 

 Kommunikation - Formidling 



1 

Eleven kan fortælle om egne resultater og 
erfaringer 

Eleven har viden om enkle måder til at 
beskrive resultater 

Kommunikation - Ordkendskab 

1 

Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende 
enkle fagord og begreber 

Eleven har viden om enkle fagord og begreber 

 


