
Overdrevets dyre- og planteliv, naturpleje 

Samarbejdspartner Madsby Legepark 

Sted 

 

Madsby Legepark, Lumbyesvej 45, 7000 Fredericia 

Perioden: 1. september – til 30. november, 1. januar -31. maj. 

Onsdag/torsdag fra kl. 9.00 til 12.00 (undtagen uge 7, påskeugen, uge 

42) 

Målgruppe 0.-6. klasse  
Natur/teknologi 

Kontaktoplysninger Ronni Røjgaard, Dyrepasser, Madsby legepark, 20864136 

ronni.rojgaard@fredericia.dk 

Indhold 

 

Under hensyntagen tagen til alderstrin vil eleverne gennem dialog og 
forskellige aktiviteter arbejde med udvalgte dyr- og planter på 
overdrevet, livsbetingelser, levesteder, truede, dyr, husdyr, tilpasning, 
fødekæder, livscyklus, sortering (systematik), biodiversitet, naturpleje 
og landbrugets påvirkning af landskabet fra istid til nutid. I samråd med 
lærer og/eller pædagog kan der sættes fokus på et særligt område. 

Forberedelse før samarbejdet Det forventes, at eleverne er introduceret til grundlæggende viden om 
planter og dyrs livsbetingelser og begrebet ”art” 

Aktiviteter under forløbet  Afhængig af årstiden forskellige aktiviteter som fx fodring af får/køer, 
spil med karakteristiske planter, praktisk naturpleje ved slåning af hø 
med le/save buske og småtræer, observation, naturundersøgelse m.m. 

Ideer til efterbehandling 

 

Arbejde videre med faglige begreber introduceret under besøget  
gennem digital søgning, faglig læsning, bearbejdelse gennem 
tegninger, foto m.m. 
Diskussion af hvilken natur vi ønsker i fremtiden, og hvad kan vi selv 
gøre for at øge mangfoldigheden? Brug evt. 
http://www.groentflag.dk/indhold/grundskolen/temaer.aspx 

Forventninger til klassen Praktisk påklædning, så man kan bevæge sig et par kilometer rundt i 
kuperet terræn. Desuden forventes det, at lærer og/eller pædagog er 
behjælpelige med at organisere grupper 

Fælles mål Kompetenceområde: Undersøgelser, Modellering og Perspektivering 
 
Videns- og færdighedsområde: ”Naturen lokalt og globalt” på de 
enkelte klassetrin 
 
Læringsmål: Eleverne kan beskrive udvalgte dyr og planters levevis og 
kan koble det til levested og livsbetingelser på et overdrev, og får viden 
om menneskets (landbrugets) påvirkninger af landskabet gennem tiden 
som baggrund for at arbejde med biologisk mangfoldighed. 
 

Pris 950 kr 
Betales enten via EAN eller via tilsendt regning 
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Crime buster - rollespil 

Samarbejdspartner Madsby Legepark 

Sted 

 

Madsby Legepark, Lumbyesvej 45, 7000 Fredericia 

Perioden 1. september – til 30. november, 1. januar -31. maj 

Et forløb varer 3 timer (eksklusiv pause) kl. 9-13  

Målgruppe 

 

Fra 8. til 10. klassetrin  
Samfundsfag 

Kontaktoplysninger 

 

Kim Ekstrøm, Souschef i Madsby Legepark 

72106865  

kim.ekstrom@fredericia.dk 

Indhold 

 

Gennem et rollespil kommer eleverne til at arbejde alle dele af en 
retssag fra opklaringsarbejdet af en forbrydelse til kæden af processer i 
et retsvæsen, der fører til en retssag og en mulig domfældelse. 
Derved vil eleverne på egen krop opleve de forskellige procedurer i det 
danske retssystem, udforme forsvar- og anklagestrategi, vidneudsagn 
m.m., som baggrund for selv at tage stilling og diskutere retsstat, 
retssikkerhed og demokrati. 

Forberedelse før samarbejdet 

 

Basisviden om en retssags forløb og de forskellige involverede aktører.  
Forud for besøget vil klassen få tilsendt konkrete materialer til 
forberedelsen samt en uddybende lærervejledning. 

Aktiviteter under forløbet  

 

Gennem rollespil gennemføres en opklaring, anholdelse, en retssag og 
domsfældelse fortrinsvis som gruppearbejde, efterfølgende diskussion 
og evaluering. Udendørs og indendørs aktiviteter, husk tøj efter 
vejrudsigten.  

Ideer til efterbehandling 

 

Hjemme i klassen kan diskuteres: 
- dommens præmisser, og de mulige scenarier for en anderledes dom 
- den danske retsstat, sikring af den enkeltes rettigheder 
- dansk demokrati og procedurer inden for lovgivning  
- etik og moral i forhold til straf, evt. sammenligning med andre lande 

Forventninger til klassen Selvstændigt gruppearbejde  
Læsekundskaber svarende til niveauet (der kan aftales ordninger for 
elever med særlige behov). 

Fælles mål Kompetenceområdet Politik 
Færdigheds- og vidensmål: ”Det politiske system, retsstat og 
rettigheder”  
Læringsmål: Eleverne får viden om procedurer og indhold i det danske 
retsvæsen som udgangspunkt for at diskutere og vurdere retssikkerhed 
og demokrati i det danske retssamfund 

Pris 950,- kr 
 
Betales enten via EAN eller via tilsendt regning 
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