
Tilbud 1 

Entreprenørgården 

Samarbejdspartner Entreprenørgården og naturvejleder 

Tema: Fra fødsel til død 

 

Sted Fuglsangskoven i Fredericia 

 

Målgruppe 7. – 10. Klasse 

 

Kontaktoplysninger 

 

Naturvejleder Bjarne Christensen 

Tlf: 25105552, mail: Bjarne.christensen@fredericia.dk  

 

Skovarbejder Jakob Gade 

Tlf: 22789489, mail: jakob.gade@fredericia.dk 

 

Muligt indhold Dåvildt i Fuglsangskoven  

 

Forberedelse før samarbejdet 

 

Vi forventer, at man forbereder sig på: 

- Hvad skal der opleves i Fuglsangskoven? Skud, død,  
indvolde, kød, skind, blod osv. 

- Grise og køer fra fødsel til død 
- Fakta om hvor mange dyr, der slagtes og bearbejdes i 

Danmark 
 

Aktiviteter under forløbet  

 

- Der vil blive skudt et stykke dåvildt, inden eleverne kommer 

- Dåvildtet slæbes ud af indhegningen 

- Anatomien(hjerte, lever lunge osv.) studeres  

- Skindet bliver trukket af dyret og samtale om 

muskelgrupperne  

- Samtale om hjortevildt som drøvtygger 

- Hjortevildt og jagt 

- Vildtet fra fødsel til død i forhold grise og køer. Hvad vil du 

helst være? 

- Tema der kunne arbejdes med: Dyrevelfærd 

 

Ideer til efterbehandling 

 

- Jeg håber, I vil tage nogle billeder, der kan bruges som 
evaluering af forløbet 

- Hele forløbet skal bearbejdes, idet oplevelsen sikkert vil 
printe sig godt fast  

- Naturvejlederen vil godt kunne bruges i en eventuel 
evaluering 

Forventninger til skoleklassen 

 

At klassen er forberedt hjemmefra. Spørg evt. naturvejlederen. 

At klassen har praktisk tøj på. 
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Tilbud 2 

Entreprenørgården 

Samarbejdspartner 

 

Entreprenørgården 

Tema: Fra frø til fældning 

 

Sted 

 

Fredericia Kommunes skove 

 

Målgruppe 

 

4. - 7.klasse 

Kontaktoplysninger 

 

Naturvejleder Bjarne Christensen 

Tlf: 25105552, mail: Bjarne.christensen@fredericia.dk  

 

Skovarbejder Jakob Gade 

Tlf: 22789489, mail: jakob.gade@fredericia.dk 

 

Muligt indhold 

 

Indholdet er selvfølgelig alt afhængigt af målgruppen. Er der 

spørgsmål, så kontakt naturvejlederen. 

 

Forberedelse før samarbejdet 

 

- Hvad kræver et træ for at blive mange år? 
- Hvad bruger man træ til? 
- Hvad laver en skovarbejder? 
- Hvordan ser træets livsforløb ud? Fra frø til fældning. 
- Snakke om løvtræer/nåletræer og deres karakteristika. 

Aktiviteter under forløbet  

 

- Vi snakker om træet som ressource. 
- Vi snakker om træets livscyklus 
- Vi snakker om fotosyntese. Afhængig af alderstrin. 
- Vi snakker om og med en skovarbejders funktioner i 

skovene. 
- Vi ser et træ blive fældet 
- Vi får et stykke træ med hjem til bearbejdning.  

Ideer til efterbehandling 

 

- Der kan tages nogle billeder af forløbet. 
- Et stykke træ tages med hjem, og eleverne kan hver især 

bearbejde træet til en figur og evt. skrive en historie om 
denne. 

Forventninger til skoleklassen 

 

- Vi forventer, at klassen er forberedt hjemmefra. 
- Vi forventer at klassen er klædt på til at være i skoven 
- Vi forventer at der stilles relevante spørgsmål 
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