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Naturskolebestyrelsen
Mødedato:
Mødeværelse:
Starttidspunkt:
Deltagende:
Fraværende:

Mandag den 20. juni 2016
Naturskolen Nørskovgård
19.00
Sluttidspunkt:

21.00

Mads Skau, Lone Skov Drejer, Anne Marie Andersen, Lasse Bager
Jensen, Claus Larsen, Troels Lund og Jørn Hansen
Inge Gillesberg,

Dagsorden:

Referat:

Punkt 1:
Godkendelse af dagsorden

Punkt 1:
Godkendt

Punkt 2:
Meddelelser fra bestyrelsen, skolen, andre.

Punkt 2:
-

Punkt 3:
Økonomi
Bilag vedhæftet.

Punkt 3:
Taget til efterretning.

Punkt 4:
Pilotprojektet i realtion til daginstitutioner.
Orientering om status ved Troels.

Punkt 4:
Der er for daginstitutionsområdet nedsat en styregruppe omkring
emnet ”Natur og naturfænomener” der skal tage udgangspunkt i
anvendelsen af læreplaner. Forskellige modeller for, hvordan
Naturskolen kan indgå, drøftes. Det kan være frikøb af eget
personale, deltidsansættelse eller andet.

Punkt 5:
Nyt fra naturskolelederen.
Kort fortalt om afholdte aktiviteter m.v.

Punkt 5:
Afholdt 120 arrangementer/ture i det forløbne år. Lokaliteter som
f.eks. kystområder, Hindemade og Slivesøen har givet mange fine
ture. Alle skoler bruger nu Naturskolen.
Troels har deltaget i kursus ”Vild mad”. Instruktørernes akademiske
tilgang til emnet over for en flok efarne naturvejledere åbenbarede en
del kulturforskelle.

Punkt 6:
Naturskolens udviklingsmuligheder på kort og langt
sigte. Naturskolelederen orienterer samt drøftelse.

Punkt 6:
Troels har deltaget i netværksmøde med folk fra skoleområdet. Det
giver mulighed for mere præcis dialog med skolerne omkring
aktiviteter. UC-syd er tovholder. Det handler om at få børn til at
arbejde videnskabeligt. Det fagfaglige lider. Der bliver mangel på
”gode dage med gode oplevelser”. Fremtidens krav vil være
kompetenceudvikling, som bør behandles på kommende dagsorden.
Sker der afgørende nyt i styregruppen vil bestyrelsen samles.
AM: forslag om at skabe events for særlige årgange med særlige
emner. Man kunne også sigte mod at alle lærere kunne noget med
grøn sløjd.

Punkt 7:
Eventuelt.

Punkt 7:
Næste møde: 7. september kl. 16 til 18.
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Med venlig hilsen
Jørn Hansen
Ungdomsskoleinspektør

Mads Skau
Bestyrelsesformand

