
               

Nyhedsbrev fra Naturcenter Brokholm   

Velkommen til et nyt skoleår på Naturcenter Brokholm med naturformidling, 

hvor eleverne får mulighed for at få førstehåndsoplevelser i og med naturen. 

 

Skovhugger for en dag 

Klassetrin: 1.-9. klasse 

Beskrivelse: Udstyret med bl.a. bøjlesav, økse og 
hjelm hjælper vi skovløberen med at tynde ud i 

skoven. Derudover artsbestemmer vi træerne og 
måler højden på træerne før og efter, at de er blevet 
fældet. Vi snakker desuden om skovens oprindelige 

træarter, og om de træer, som er kommet til ved 
menneskers hjælp. Er de lige egnede til de danske 

skove? 

Varighed: 3 timer  

Forberedelse: Tal om træarter, hvilke arter der mon er danske og om det at have et 

erhverv. 

 

Jæger for en dag (oplagt i oktober/november) 

Fag: Natur og teknik, historie 

Klassetrin: 0.–6. klasse 

Beskrivelse: Naturvejlederen fortæller om nogle af de 
grundlæggende regler og principper inden for dansk 

jagt. Hvilke dyr må man gå på jagt efter, og hvilke er 
der ikke jagttid på. Vi kigger på skind og ben fra hjorte. 

Til sidst kan eleverne prøve kræfter med 
koncentrationens kunst, når der skal skydes med bue 
og pil. Med de største elever kan dialogen rettes mod 

natursyn, naturanvendelse, naturbevarelse og de 
interessemodsætninger, der knytter sig hertil. 

Varighed: 3 timer  

Forberedelse: Snak om hvorfor man går på jagt, og 
om jagt har andre formål end at bringe mad på bordet.  



               
 

Bioblitz (biologisk mangfoldighed) 

Fag: biologi, natur/teknik 

Klassetrin: 4.-10. klasse 

Beskrivelse: Bioblitz er et øjebliksbillede af den biologiske 

mangfoldighed. Efter en indledende snak om biodiversitet laver vi 

vores helt egen bioblitz.   

På to timer skal vi finde, fange og observere ALT hvad der kribler, 

krabler, gror, flyver og løber på vores udvalgte naturtyper.  

Til sidst ser vi på forskellen mellem naturtyperne og udregner et diversitetsindex. 

Hvorfor er der forskel? Hvad kan man gøre for at sænke eller øge biodiversiteten? 

Varighed: 3 timer 

Forberedelse: Klassen kan inden besøget arbejde med biologisk mangfoldighed. 

 

Naturmysteriet 

Fag: Natur/teknik og dansk 

Klassetrin: 0.-3.klasse 

Beskrivelse: Der har været en tyv på spil i naturen. Hvad er det, der er forsvundet, 

og hvem er skurken? Vi bruger vores sanser og viden om naturen til at finde spor og 

ledetråde og finder skurken i bedste Ramasjang Mysterium-stil. Der arbejdes med 

f.eks. rovdyr og dyrespor på en aktiv dag i naturen. 

Varighed: 3 timer 

Forberedelse: Praktisk tøj 



               
 

Snitteværksted (hele året)  

Klassetrin: 1.-9. klasse 

Fag: Natur/teknologi, biologi og sløjd 

Beskrivelse: Vi lærer at bruge en kniv på en sikker 

måde, og så snitter vi løs. Vi snitter alt fra 

snobrødspinde og vandrestave til krybskyttefløjter. Det 

er næsten kun fantasien, der sætter grænser.  

Varighed: 3 timer 

Forberedelse: Snak om værktøj og knive. Hvad gjorde man mon inden man opfandt 

knivene? 

 

Frisk fisk og frisk luft (hele året) 

Klassetrin: 1.-9. klasse 

Fag: Biologi og hjemmekundskab 

Beskrivelse: Vi kigger på de levende fisk i vandet og ser, hvordan de svømmer. 

Fiskene bliver efterfølgende slagtet og pakket ind (demonstreres af en naturvejleder), 

så de kan blive tilberedt. Når fiskene er færdige vil vi smage på de friske fisk. 

Varighed: 3 timer 

Forberedelse: Snak lidt om hvor maden kommer fra. 

http://www.vestrehus.dk/Idesider/floejte.htm


               
 

 

Mange flere forslag til klassens mål, forberedelse og 

efterbehandling 

Naturvejlederne har i samarbejde med Skive DNA lavet forslag til din undervisning før 
og efter naturvejledning på Naturcenter Brokholm. Forslagene er uddybet med fælles 

mål og læringsmål. 

Du finder yderligere oplysninger om Naturcenter Brokholm her og Skive DNA her.  

Hvem kan benytte Naturcenter Brokholm 

Alle skoler og institutioner i Skive Kommune kan booke naturvejledning og lejrskole 

gratis hos Naturstyrelsen Midtjylland. Måske vil forældrerådet endda arrangere 

overnatning på Brokholm? 

Booking 

For at booke et besøg, udfylder du dette skema BESØGSAFTALE og sender det til: 

brokholm@nst.dk 

Transport 

Skoleafdelingen har en pulje for ”Åben Skole”, undervisningsrelateret, og skolens 

kontor kan være behjælpelig med at bestille en bus. 

Inspiration til naturaktiviteter 

Der findes en lang række databaser med naturaktiviteter på nettet. Prøv fx: 

 www.skoveniskolen.dk 
 www.groennespirer.dk 

 www.vestrehus.dk 
 

 

Med venlig hilsen, 

Naturvejlederne 

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturskoler/midtjylland/naturcenter-brokholm/
http://www.skivedna.dk/naturcenter-brokholm/
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/11520722/bes_gsaftale_2.doc
mailto:brokholm@nst.dk
http://www.skoveniskolen.dk/
http://www.groennespirer.dk/
http://www.vestrehus.dk/

