
Se program på næste side

FORÅRSBAZAR
torsdag d. 9. maj 2019

INVITATION

Tid og sted
Torsdag d. 9. maj 2019 kl. 14.00 – 17.00 
Naturvidenskabernes Hus 
P.E. Eriksens vej 1 
8850 Bjerringbro 

Forplejning
KLC Viborg serverer kaffe, te og kage. 

Tilmelding
 Tilmelding senest d. 12. april via Plan2learn 

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål så kontakt: 
Line Barbara Pedersen libpe@viborg.dk  

Vi glæder os til at se jer 

KLC Viborg inviterer alle lærere og pæda-
goger til åben skole og dagtilbuds Forårs-
bazar. Bazaren er en tilbagevendende be-
givenhed, som henvender sig til lærere og 
pædagoger, der ønsker at få inspiration til 
nye årsplaner og opdage de mange forløb 
uden for skolen og daginstitutionen. 

Mød en række udbydere fra klcviborg og hør 
om deres forløb og aktiviteter i 2019/2020.

 Der er afsat tid til at netværke, aftale besøg 
og blive klogere på hinanden. 

Parallelt med bazaren vil der være forskel-
lige oplæg, som kan give inspiration til ar-
bejdet med åben skole og dagtilbud – se 
beskrivelser på næste side. 

https://viborg.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=abf3ad48-b597-4e58-b03c-e782bdf2b198&r=KursusValg.aspx?id=62087


PROGRAM FORÅRSBAZAR

OM OPLÆGGENE 
”Derfor Åben Skole” 

Ane Riis Svendsen, Pædagogisk udviklingskoordi-
nator i Skoletjenesten – Videncenter for eksterne læ-
ringsmiljøer samt Undervisnings- og udviklingsansvar-
lig på Arbejdermuseet.

Et oplæg om læringspotentialerne i Den åbne skole: 
Hvad kan eleverne lære? Hvordan kan de lære? Og 
hvordan kan du som lærer bruge de eksterne lærings-
miljøer i din hverdag?  
Der vil i oplægget blive knyttet an til specifikke eksem-
pler fra Eksterne Læringsmiljøer.  
 

Få fagsprog med på turen 
Mette-Maria Rydén, Læringskonsulent i B&U, Viborg 
Kommune og forfatter til flere artikler om Sneglehus-
modellen 

Oplægget præsenterer Sneglehusmodellen, der bru-
ges til arbejdet med fagsprog som en integreret del af 
oplevelsen og læringen uden for klasseværelset. 

Der vil være to oplæg til hhv. 0-.3. klasse og 4.-7. klas-
se med eksempler ud fra eksisterende KLC-forløb til 
klassetrinnene. 
 

Pædagogiske mellemrum i det åbne dagtilbud 
– værdier og udfordringer ved at begive sig 
uden for daginstitutionens fysiske rammer 

Lene Hansen, Pædagogisk leder, Gellerup/Brabrand, 
Aarhus 
Tanja Phaff Louring, Projekleder Kulturprinsen (tidli-
gere lektor på VIAUC) 

Oplægget præsenterer, hvilke udfordringer og kva-
liteter der er i at gå ud i verden sammen med bør-
nene. Det handler om æstetiske læreprocesser, den 
styrkede læreplan, mellemrum i pædagogens hverdag 
og forventningsafstemning mellem eksterne partnere. 
Oplægget veksler mellem teori og praksiserfaring. Ar-
tiklen Ordløs sprogstimulering bliver udleveret, men 
kan også læses her  
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Velkomst ved Claus Drachmann Kaasby-Wang og Line Barbara Pedersen

”Derfor Åben Skole” 
Ane Riis Svendsen/Skolen

Få fagsprog med på turen 
Mette-Maria Rydén/0. – 3. klasse

”Derfor Åben Skole” 
Ane Riis Svendsen/Skolen

Få fagsprog med på turen 
Mette-Maria Rydén/4. – 9. klasse

Uddeling af gavekort

Pædagogiske mellemrum i det åbne dagtilbud
Tanja Phaff Louring og Lene Hansen/Dagtilbud

Årets forårsbazar lukker

https://www.epaper.dk/buplforbund/aarhus/aarhuspaedagoger/2016/aap16-03/

