
Book Skoleglæde.nu og 
få inspiration til udeskole-
didaktik og motiverende 
undervisningsformer væk  
fra klassen
Lærerne står nu overfor at skulle håndtere 
undervisning under helt nye vilkår. 
Skoleglæde.nu har i mange år arbejdet med 
at skabe læring, variation og trivsel på nye 
måder i anderledes rammer. Derfor vil vi gerne 
hjælpe med at lærere og elever hurtigt får 
nogle gode rammer at arbejde under.

Aktiv undervisning – et relevant bidrag til opgaven
Skoleglæde.nu har siden 2014 samarbejdet med uddannelsessektoren for at skabe aktive 
og anderledes læringsmiljøer. Vi integrerer fagligheden og bruger skolens udearealer på nye 
måder og vores didaktiske metoder benytter ofte opdeling af eleverne og bevæger sig ud 
af klasseværelset. Nu kommer indholdet endnu mere til sin ret. 

Workshop: 30 lærere bliver klar på en eftermiddag
Vi holder kurset fra kl. 14-17, hvor vi har tilpasset både kurset og indhold med hensyn til 
Covid-19 og Sundhedsstyrelsens anbefalinger for undervisning. 

Vi præsenterer undervisningsformer, som bidrager til at skabe god undervisning og trivsel 
i de nye rammer. I har med garanti allerede et stort repertoire – lad os få det i spil og bygge 
videre derpå.

Vi afholder workshoppen på jeres skole og sigter mod, at kurset afsluttes med udviklingen 
af et motiverende idékatalog sammen med jer. 

Workshoppen har fokus på 0.-5. klasse: 
• Aktiv undervisning
• Organisationsformer med fokus på SST anbefalinger
• Ude-didaktik 
• Klassefitness-konceptet med særligt fokus på effektive individuelle motorik- og træningsøvelser 

Vi tilbyder i resten af 2020 samarbejdet til en særpris, så endnu flere skoler kan være med.
Herunder giver vi et års gratis adgang til Skoleglæde.nu-portalen og tilpasser kurset til jer og 
jeres skole. 

Pakken indeholder: 
 ࣔ 3 timers workshop 
 ࣔ 1 times telefonmøde med ledelsen om jeres muligheder og begrænsninger
 ࣔ Tilpasning til jeres skole – vi arbejder på skolen hele dagen frem til workshoppen starter

Materialer:
 ࣔ 3 sæt Klassefitness Kids – indskoling 
 ࣔ 3 sæt Klassefitness Basic – mellemtrin 
 ࣔ 12 måneders online adgang til Skoleglæde.nu 

Pris: 10.000 kr. eks. moms. inkl. transport*
*Workshops på Fyn og i Jylland tillægges 1.500 kr.  
til dækning af transport.

Læs mere her eller skriv til hl@skoleglaede.nu for yderligere info

https://xn--skoleglde-m3a.nu/udeskoledidaktik
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