
Tilbud 1 

Lillebælt Fritidsfiskerforening 

Samarbejdspartner 

 

Lillebælt Fritidsfiskerforening 

Tema: Fisk og skaldyr i Lillebælt 

 

Sted Havnen, Østerstrand, Trelde Næs, Skærbæk og Bøgeskov 

 

Målgruppe Fra daginstitution - 9.klasse 

 

Kontaktoplysninger Naturvejleder Bjarne Christensen Tlf: 25105552 

Mail: Bjarne.christensen@fredericia.dk  

 

Formand for Lillebælt Fritidsfiskerforening Ernst Lundsberg  

Tlf: 75931281/26657094,  

Mail: lundsberg@email.dk 

 

Muligt indhold Fisk og skaldyr m.m. fra Lillebælt eller efter aftale. 

 

Forberedelse før samarbejdet 

 

- Vi forventer, at læreren henvender sig til ovenstående 

kontaktpersoner om forberedelse til forløbet. 

- Vi forventer, at klassen har sat sig ind i fisken som erhverv 

og føde. 

- Vi forventer, at elever er klar over, hvilke fisk der kan landes 

i Fjorde og Lillebælt. 

- Vi forventer, at klassen stiller spørgsmål. 

 

Aktiviteter under forløbet  

 

Fiskene bliver hentet i Fjorde og Lillebælt om morgenen af kutter. 

Klassen modtager fiskene og kommer dem i et kar. 

Fiskene røres og formidles. 

Fiskene bearbejdes, og vi kigger på fisken som spisefisk og formidler 

fødekæder og historie. 

 

Ideer til efterbehandling 

 

Der tages billeder. 

Der skrives logbog til videre bearbejdning derhjemme. 

 

Forventninger til skoleklassen 

 

De har forberedt sig hjemmefra. 

De er klædt ordentligt på til dagen. 
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Tilbud 2 

Lillebælt Fritidsfiskerforening  

Samarbejdspartner 

 

Lillebælt Fritidsfiskerforening og naturvejleder 

Tema: Hvad findes der i vandet omkring os? 

 

Sted 

 

Hvor som helst ved kysten, fx Østerstrand, Skærbæk, Trelde Næs, 

Bøgeskov Strand. 

 

Målgruppe Daginstitutioner 

0. -8. klasse 

 

Kontaktoplysninger 

 

Naturvejleder Bjarne Christensen Tlf: 25105552 

Mail: Bjarne.christensen@fredericia.dk  

 

Formand for Lillebælt Fritidsfiskerforening Ernst Lundsberg  

Tlf: 75931281/26657094 

Mail: Lundsberg@email.dk 

 

Muligt indhold 

 

Lillebælt Fritidsfiskerforening har en trailer fyldt med spændende 

fiskegrej, der kan bruges af skoleklasser. Mulighederne er: 

- Rejeruser 
- Åleruser og garn 
- Vandkikkert 
- Fiskenet 

Rygeovn, bålstativ, gryder, pandekagepander, telt, borde, stole, 

akvarier, spande, store kar. 

Forberedelse før samarbejdet 

 

Ring eller skriv til Ernst eller Bjarne 

Aktiviteter under forløbet  

 

Afhængigt af hvilket tema man vælger, fx: 

Lave krabbesuppe, koge muslinger, fange smådyr med net, fange 

rejer, gå ud i vandet og bruge vandkikkert for at se, hvad der findes 

af dyreliv i fjord og bælt, sætte ruser og efterfølgende trække rusen 

på land og undersøge hvad fangsten er, ryge fisk, (bage 

pandekager). 

 

Forventninger til skoleklassen 

 

- At elever har praktisk tøj på til dagen. 
- At klassen er forberedt til det de skal ud at opleve. Henvend 

jer til kontaktpersonerne om nærmere forklaring. 
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