
Selvevaluering 2020 

Fokus for selvevaluering 2020 Natur & udeskole m. fokus på at 

implementere ture til Sillerslevhus, Sillerslev Havn 

 

Indledende bemærkninger: 

På trods af næsten et helt kalenderår præget af Coronapandamien, har vi 

på Ørding friskole formået at få nogle gode læringssituationer og 

oplevelser i og med naturen. Fra ledelsens side samt regeringens 

vejledninger blev der opfordret til mere udeundervisning i alle fag, samt 

udepauser. Lærerne på Ørding friskole fik en opfordring er hed, at man 

skulle komme ud i løbet af en dobbeltture med eleverne. Udepauser 

havde vi 2 af i forvejen. Frisk luft og leg, bevægelse m. tid nok. 2 gange 30 

minutter.  

 

Alle klasser er kommet igennem to forløb på Sillerslev Havn; Sillerslevhus. 

Et forløb forår 2020 og et forløb efterår 2020. 

 

Forårsforløbet: 

Her var oplægget til klasserne at bygge deres eget akvarium. Af materialer 

var der blandt andet gennemsigtige store affaldssække, pinde, stolper, 

spande, skovle.  

Til selve undervisningsoplægget samt processen, var der selvfølgelig også 

opslagsbøger, samt plakat/oversigt over fjordens dyr+ planter m.m.  

Eleverne cyklede alle derned. Ca. 5 km hver vej. Eleverne tilbragte 4-5 

timer med turen. Teamarbejde var ligeledes i fokus sideløbende med det 

faglige. Der blev bygget, fanget, studeret samt ryddet op. Lærerne gav 



oplæg om gopler/vandmænd. Eleverne fik tilbuddet om at måtte 

bade/soppe. Selvfølgelig i aftale med forældrene.  

 

 

Efterårsforløbet: 

Her var oplægget til eleverne at fange; i waders så mange forskellige 

planter og dyr i fjorden. Tilgængeligt var fangstfade, net i flere størrelse, 

waders i flere størrelser, lup, bestemmelsesoversigt af arter m.m. 



På trods af efterårets susen cyklede eleverne til og fra. Der var her 4 timer 

til rådighed. Fagligt fokus lå på krabben som krebsdyr samt tangplanter. 

Desuden kom alle omkring Limfjordens historie.  

 

 

 

Sillerslevhus: En naturfagslærer; Jens Jørgen Pedersen + skoleleder Hanne 

Have Ward har også i 2020 deltaget i udviklingsarbejdet/samarbejdet 

omring Sillerslevhus sammen med bandt andet Morsø Kommune, Vils 

skole, vinterbaderne i Sillerslev, naturvejleder, Morsø kommune samt den 

lokale beboerforening.  

 

SFO/klubben Boys Only fik i foråret en rundvisning på havnen af den 

lokale fisker Knud Erik Jensen og lavede efterfølgende 

fiskefileter/parterede fisk med bedstefar til elev Egon Jepsen.   

 



Af andre ture til nærområdet kan nævnes: Undervisningsforløb i 

Møllersmindevej Skov på blokdage-også både forår og sommer. Ture til 

Esters sø m. fiskeri og madlavning over bål. 

 

På skolen fik vi indkøbt en tipi til 25 personer, der står fast opstillet på 

skolens sportsplads ved SFOén. Denne tipi har børnene frit adgang til i 

både frikvarterne, Sfo-tid samt den bruges i undervisningen. Her vil vi 

fremhæve en emneuge i november måned, hvor alle klasser fik en dag fra 

7.30-13.00 i tipien i Samernes tegn m. blandt andet mad over bålet,  

indblik i samisk kultur m.m.  Vi fik støtte fra fonden Børnehjælpsdagen til 

dette projekt, Morsø kommune. (10.000 kroner.) 

Udover dette blev der indkøbt en del bålgrej samt opstillet i tipien.  

 

 

 



Fultonturen, vores lejrtur med 6.-7. klasse lykkedes det os at afholde. 

Eleverne sejlede i 4 dage. Turen gik fra Århus til København på den gamle 

skonnert.  

 

 

 

Af aflysninger kan vi af store ting/ture nævne skolens dannelsestur til 

Danfoss Univers. Denne tur for alle skolens elever er udsat til maj måned 

2021.  

 





 







 

Kig i øvrigt på Ørding friskoles facebooksider for flere stemningsbilleder  


