
Rektor og Grønt flagg kontakter

Kurs om biologisk mangfold  - Bruk av nærnatur i
undervisningen.  30-31. mai - Schivevollen naturskole.
Grønn Barneby har gleden av å invitere lærere i Trondheim til 2-dagers kurs om biologisk
mangfold -  bruk av nærnatur i undervisningen.
Kurset går over to dager ved Schivevollen, med overnatting, slik at man også får en flott
friluftsopplevelse samt blir kjent med et fint turområde nært Trondheim. Kursholdere er Alex
Strømme og Trygve Megaard fra NTNU, lærerutdanning.

Kurset vil ta for seg ulike tema som :
- Biotoper i nærområdet  ( Myr, skog,vann etc)
- Botanikk
- Fugler og fugleliv
- Insekter
- Salamander
- Fiske og livet i vannet -  mulig å fiske med stang for de som ønsker det
- Slåttemark og historikk til området

Program.
Dag 1.

- 10.00  Oppmøte ved Saksvikvollen parkering, felles avgang til Schivevollen
- 11.00 Ankomst Schivevollen
- 11.15  Lunsj. NB: Alle tar med matpakke til denne lunsjen
- 1145 -  1630  Faglig innhold , med noen pauser
- 16.30 Middag. Vi ordner felles middag, Grønn Barneby ordner med innkjøp
- 1830 Faglig innhold
- 20.00 - Sosialt opplegg ved bålet, mulig med grilling. Kanoer og båt tilgjengelig ved

vannet. Også mulig å fiske etter ørret og røye.
Dag 2

- 08.00 Frokost
09.00 Start faglig opplegg

- 11.30 Lunsj m/ pakking
- 12.30  Faglig opplegg
- 14.00 Avmarsj tilbake til biler
- 15.00  Avsluttning av kurs ved bilene

Mat og drikke:
Deltakerne sørger for matpakke til lunsj dag 1. Deretter stiller GBB med mat og drikke for
resten av oppholdet.

Overnatting:
Her kan deltakerne selv velge hvordan de vil overnatte.
Schivevollen består av våningshus og et fjøs/undervisningsrom. I våningshus kan man sove
på sovesal på loft med brisker. Her er det mulig å bruke dyner hvis man tar med sengeklær.
I fjøset er det feltsenger, ta med sovepose hvis man vil ligge her.
Telt eller hengekøye på/ved vollen. Her er det godt med plass og muligheter for å overnatte
slik man selv ønsker det. Hver enkelt må ta med det man behøver for en god natt i
telt/hengekøye.
Schivevollen ligger i utkanten for mobildekning. Ved vollen er det ingen signal, men man kan



klare å få kontakt oppe i lia bak vollen. Det er best om man tar høyde for å ikke være
tilgjengelig i den perioden kurset varer. Størstedelen av kurset vil foregå utendørs - så vær
kledd etter forholdene.

Påmelding innen fredag 20.mai. Påmelding her. Maks 20 deltakere. Prinsippet om
førstemann til mølla gjelder. Kurset er gratis for lærere fra Trondheim

Her er en link til en video som forteller hva man møter ved Schivevollen naturskole.Videoen
er noen år gammel, og laget til studenter ved NTNU. Derfor kan noe av opplysningen ikke
være relevante i denne sammenheng, selv om den gir et godt innblikk i hva Schivevollen
naturskole inneholder.

Alex Strømme:
Alex Strømme er dosent i naturfagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Han er
biolog og har i en årrekke arbeidet med å utdanne nye biologi- og naturfaglærere. Han er
interessert i bruk av «alternative læringsarenaer» og feltundervisning og bruk av digitale
verktøy i undervisningen.

Trygve Megaard:
Trygve Megaard er utdannet planteøkolog og har arbeidet med blant annet uteundervisning
ved flere høgskoler i både lærer - og førskoleutdanningen  i Norge. Han har også vært
feltkursleder ved NTNU I flere år og arbeider nå på Naturfagseksjonen ved institutt for
lærerutdanning, NTNU.

Ved spørsmål, ta kontakt med: Bjørn Arild Silseth, tlf: 95 90 71 00 eller Roy Inge
Sivertsen, tlf: 930 25 445
Minner om vår hjemmeside: Grønn Barneby hjemmeside.

Med hilsen  Grønn Barneby.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8dY63q-1z2YC-SJ4ncqaMyqTh6k9mzuai083-pUpFkXRqOA/viewform?usp=pp_url
https://www.youtube.com/watch?v=58ZZkpSRLxk&t=68s
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/utvalgt/andre-omrader/miljo/gronn-barneby/kurs-og-nettverkssamlinger/

