
 

 

 
 

Temadag: Hvad har vi lært i corona-tiden? 
 
Dagen har fokus på pædagogiske muligheder og udfordringer i en coronatid. Undervisere fra tre 
eksterne læringsmiljøer deler deres erfaringer fra undervisning under corona, og hvordan de har 
fundet nye løsninger.  
 
På dagen vil der også være rum til fælles refleksion og erfaringsudveksling over både praktiske 
udfordringer og pædagogiske valg. 
 
Målgruppe 
Undervisere i eksterne læringsmiljøer 
 
Praktisk 
Dato: 23.11.2020 

Mødetidspunkt: kl. 9.30-13.00 
Sted: Digitalt via Microsoft Teams 

Tilmelding: Send en mail til ukk@skoletjenestenetvaerk.dk senest den 15.11.20. Herefter vil du få 
tilsendt et link til deltagelse.
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Program 
Kl. 09.30 - 09.40  Tjek ind og rammesætning for dagen 
 
Kl. 09.40 - 10.00  Fra indeforløb til byvandring og sommerferieaktivitet 

Mette Stauersbøl og Christine Sonne-Jensen fra Odense Bys Museer fortæller 
om, hvordan et undervisningsforløb om vikingetidens Odense blev til en 
byvandring for skoleklasser og en sommerferieaktivitet. 

 
Kl. 10.00 - 10.20  L.A.R.P. Live Action Role Play 

Trine Just Hansen fra Vardemuseerne LÆRING fortæller om L.A.R.P.-forløb (Live 
Action Role Play). I et forløb for kommunens 9. klasser inviteredes eleverne ind i 
en realistisk og nutidig rollespilsverden, hvor de med deres færdigheder fra 
folkeskoletiden og med den nye erfaring fra den igangværende globale 
pandemitrussel skulle navigere i et post-apokalyptisk scenarie, hvor alt kunne 
ske. 

 
Kl. 10.20 - 10.40  Corona-aktivisterne 

Mathias Rude, undervisningsansvarlig på Kunstmuseum Brandts, fortæller om 
projektet "Corona-aktivisterne - Kunsten ud i verden". Med udgangspunkt i Dea 
Trier Mørchs udstilling "Ind i verden" cyklede museets formidlere rundt i Odense 
og inviterede til workshops, som gav mulighed for at sætte ord på de 
erkendelser, som er opstået under krisen. 

 
Kl. 10.40 - 10.45  Præsentation af gruppearbejde 
 
Kl. 10.45 - 11.00  Pause & log in i teams grupper 
 
Kl. 11.00 - 11.30  Refleksion og erfaringsudveksling i mindre grupper med afsæt i oplæggene. 
 
Kl. 11.30 - 12.00  Opsamling i plenum  

Vi slutter af med at se et lille videoindlæg fra Mads Bølling, Postdoc i 
sundhedsfremme, Steno Diabetes Center Copenhagen. 
Hvad er god udeskole? – Betydning af udeskole for elevers trivsel, sundhed og 
skolemotivation. 

 
Kl. 12.00 - 12.15 Pause 
 
Kl. 12.15 - 12.45 Mulighed for sparring - hvordan vi håndterer de praktiske og lovmæssige krav 

under corona. 
 
Kl. 12.45 - 13.00 Afrunding og tjek ud 
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