
Lejrskoler i skoven 2010
- Oplevelser med Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland

Kontakt:
På vores hjemmeside www.skovognatur.dk/nordsjaelland kan du fi nde 
vores turbeskrivelser, og se alle de spændende arrangementer vi tilbyder.

Skovløber Christian Tinggaard Jensen
Tlf.: 23 21 53 16 (kl. 8.00 – 15.00)
E-mail: ctje@sns.dk

Det er muligt at leje cykler i Tisvilde.

Priser:
Ture med skovens personale koster: 
700 kr. pr. klasse for en halv dag.
1400 kr. pr. klasse for en hel dag

Mødestedet for arrangementerne er ved Skovporten, som ligger ca. 1km fra 
Sct. Helene. 

Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland
Tlf.: 48 56 56 00
E-mail.: www.skovognatur.dk/nordsjaelland



Træklatring:
Et andet aktivt arrangement, som vi tilbyder er træklatring, som foregår 
under sikre forhold. Træklatring er for mange en grænseoverskridende 
oplevelse, hvor eleverne for mulighed for at støtte hinanden og opleve en 
fælle sejer. Da træklatring bl.a. afhænger af teknik kan man ikke på forhånd 
sige, hvem der er den bedste i klassen. Dermed kan træklatring også være 
med til at ændre nogle sociale forhold.

Ud over de nævnte arrangementer tilbyder vi også:
Træfældning og Dyrespor i skoven.
Arrangementerne tilpasses aldersklasserne samt lærernes ønsker.

Naturfi tness:
Ved naturfi tness får eleverne mulighed for en dejlig dag, med meget mo-
tion. Der vil være mulighed for forskellige arrangementer, bl.a. kan man 
vælge at cykle en tur med GPS rundt i skoven, og undervejs blive ledt hen 
til forskellige fi tnessopgaver, som udføres vha. skovens materialer. Det er 
også muligt at få testet sit kondital vha. det nyanlagte sundhedsspor. Det er 
en sjov og anderledes måde at røre sig på.

Arrangementer:
Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland tilbyder mange forskellige aktivite-
ter i Tisvilde Hegn for lejrskoler på alle alderstrin.
Arrangementerne er meget forskellige. Der er alt fra kreative til aktive 
tilbud. 
Grøn sløjd:
I grøn sløjd arbejder eleverne med frisk træ, og de får mulighed for at 
bruge deres kreative evner. Arbejdet med træet skal lære eleverne om træ-
ets opbygning samtidig med, at de lærer om træet som en vigtig resurse.

Vind og Vejr:
Eleverne undersøger vejret med simple instrumenter, som de selv produce-
rer og sammenligner resultaterne med DMI´s forudsigelser. Herunder lærer 
eleverne at forstå forskel på de forskellige begreber som lavtryk og højtryk, 
og hvad et varmere vejr vil betyde for både mennesker, dyr og naturen.

Skovens økologi og dyreliv:
Dyreriget og planteriget er tæt forbundet. Eleverne vil i dette arrangement 
skulle undersøge sammenhængen mellem dyrenes levevis og deres omgi-
velser. I fællesskab skal de lede efter dyrespor og snakke om, hvad der skal 
til for at dyret kan trives her. Hvis de er heldige møder de måske en ræv 
eller andre spændende dyr. 

Orientering i skoven vha. GPS og kompas:
Arrangementet foregår i skoven, hvor eleverne skal navigere sig rundt 
vha. GPS, kort og/eller kompas. Eleverne lærer, hvordan de vha. af disse 
hjælpemidler kan fi nde rundt i skoven, og vigtigst af alt ud af skoven igen. 
Eleverne skal i fællesskab bevæge sig ud i ukendt terræn, og i fællesskab 
fi nde tilbage igen. Det er en sjov og anderledes måde at opleve naturen på, 
og så giver den motion. 

Svamperiget, og dets betydning for skoven:
Der fi nders mange forskellige svampe i skoven, og alle har betydning for 
skovens økosystem. Nogle er giftige, mens andre er spiselige. Arrangemen-
tet foregår i skoven, hvor eleverne skal fi nde forskellige svampe og under-
søger deres levesteder samt biologi. Der vil være rig mulighed for at lære 
forskellige svampe at kende.
Arrangementet afholdes kun om efteråret.


