
   

Fonden Geopark Odsherred - Holtets Plads 1 - DK-4500 Nykøbing Sjælland - www.geoparkodsherred.dk 
CVR: 36986719 - Bank: Nordea Bank A/S - Konto: 1726 – 6281 582 044 - IBAN: DK 93 2000 6281 582 044 - SWIFT: NDEADKKK 

 
Pressemeddelelse: 

 
 
Geopark Odsherreds bud på undervisningsaktiviteter i det fri i en coronatid 
 
 
Med sin formidlings- og undervisningstjeneste, mingeopark.dk, tilbyder Geopark Odsherred samtlige skoler i 
Odsherred sin assistance til bedre udnyttelse af uderummet i forbindelse med genåbningen af skolerne. 
 
Lige efter påske skal Danmark langsomt åbne op igen og dette sker i første omgang for de mindste børn og 
de yngste skoleelever. Der opfordres i den forbindelse til, at så meget som muligt aktivitet flyttes udenfor, 
hvor der er flere udfoldelsesmuligheder, højere til loftet og masser af frisk luft. 
 

- Vi står klar med ideer til konkrete pædagogiske- og undervisningsaktiviteter i naturen henvendt til 

alle dagtilbud samt til alle folkeskolens fag og til relevante årgange.  

At bruge naturen som et pædagogisk rum kan for nogle pædagoger og lærere være et nyt og 

udfordrende rum at færdes i. Derfor vil Geopark Odsherreds tre naturvejledere gerne hjælpe med 

tips, tricks og aktiviteter, fortæller ansvarlig for mingeopark.dk, Jakob Walløe Hansen.  

 

- I naturen kan man holde afstand til hinanden og stadig være sammen om noget fælles. Uderummet 

er stort, og der er plads til mange. Det faktum vil mingeopark.dk gerne udnytte gennem en række 

helt konkrete idéer: 

 

 Samle links og inspiration til konkrete aktiviteter ude på matriklerne og i Odsherreds natur 

 Komme med forslag til nye lokaliteter for besøg og aktiviteter 

 Video-præsentation af forslag til aktiviteter inden for aktuelle temaer, fx Krible Krable 

 Video-præsentationer af hvordan man kan skabe gode rammer for ude-undervisning 

 Udlåne udstyr og materialer fra mingeopark.dk og Vandmanden, herunder fx fiskestænger 

 Sparring til udnyttelse af uderummet på lokaliteter i Odsherred 

 Undervisningsforløb ude i naturen – tæt på skolerne 

 Facebook-gruppe til sparring for pædagoger og lærere 

mingeopark.dk mener, at det er en vigtig samfundsopgave at bidrage til en nem genåbning af skolerne og er 
med to køretøjer og tre medarbejdere ret fleksible i assistancen til dagtilbud og skoler. 
 

- Vi vil gerne vise socialt ansvar ved at tilbyde vores hjælp til gode kollegaer i Odsherred og bistå i 

denne proces. Derfor sender vi en fælles melding ud til skolerne i Odsherred med en opfordring til, at 

man kontakter os, hvis man har spørgsmål eller brug for råd og vejledning. 

For kontakt og yderligere informationer: 
Jakob Walløe Hansen, geolog og naturvejleder, ansvarlig for mingeopark.dk 
Mail: jakob@geoparkodsherred.dk 
Mobil: 23729463 
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