
Med udgangspunkt i Kulturminister 

Marianne Jelveds udmelding om 

regeringens nye strategi for, hvor-

dan alle børn og unge kan møde 

kunstnere,  kulturinstitutioner og 

forskerne.  

Ekspeditionerne følges og doku-

menteres af en ”journalistgruppe” 

med børn fra MC Holms Skole og 

Hem Skole. Hjemme på 

skolen vil børnenes 

beretnin-

ger 

kickstarte en faglig refleksion 

om Den Åbne 

Skole.  

SKOLEKONFERENCE   
opvarmning til Kulturmødets tema 6, Skolen ud af boksen
Fredag d. 22. august kl. 9 - 14

kunst og kultur vil deltagerne få 

smagsprøver på forskningsbaseret 

implementering af kunst og kultur 

i skolen.  

Vandringerne er udviklet gennem 

flere år og er praktiske eksempler 

på Den Åbne Skole, hvor læring og 

kultur smelter sammen og går op 

i en højere enhed. Eleverne kom-

mer ud af skolen. De bevæger sig 

langsomt, møder gode fortællere, 

besøger mange forskellige destina-

tioner, skaber deres egne fortæl-

linger og bringer erfaringerne med 

hjem til videre bearbejdning. 

2 ekspeditioner sender deltagerne 

på opdagelsesrejser, på jagt efter 

guldet i lokalsamfundet. Del-

tagerne får praktiske erfaringer 

med ekspeditionerne sammen 

med børn, lærere, pædagoger, 

Nye læringsformer baseret på et alternativt syn på læring i skolen: 

– Vandringer på Fortællingens HoVedVej



Forskerne: 

Kjeld Fredens, Hjerneforsker og 

adj. professor, reCreate Institut for 

Læring og Filosofi, Aalborg Univer-

sitet. 

Tatiana Chemi, PHD, Lektor i pæ-

dagogisk og organisatorisk Innova-

tion, Ålborg Universitet 

Beth Juncker, professor, Det Infor-

mationsvidenskabelige Akademi, 

Københavns Universitet.

Kunstnere:

Steen Folmer Jensen, billedkunstner 

Ulla Krebs Bille, danser og koreo-

graf 

Anne Marie Holm, billedkunstner 

Felix Pedersen, billedkunstner 

 

Kulturinstitutioner:

Morslands historiske Museum, Lim-

fjordsteatret, Musikskolen på Mors 

 

BMMK bidrager med økonomisk 

støtte til kunstnerne 

Thy Mors Turistfart bidrager med 

en 50 personers bus

Program: 

kl. 9   

HJEMME:

Morgensang i Fællesrummet på M.C. Holms Skole med delta-

gelse af Musikskolen på Mors 

Ekspeditionerne sendes af sted  

UDE:

1. Sanserejse til fjorden 

2. Busekspedition til Fegge Klit, hvor Hamlet myrdede Kong 

Fegge og videre til Ejerslev Havn med molerklinterne.                                           

Kl. 12.15 - 14.00: 

HJEMME:

”Guldet” præsenteres og afleveres i Fællesrummet på M.C. 

Holms Skole. 

Journalistgrupperne uddrager essensen af deres observationer 

og interviews. 

Dialog mellem forskere og deltagere på baggrund af elever-

nes oplæg, hvor fokus er på Vandringspædagogikkens særlige 

læringsformer og deres betydning for elevernes og skolens 

udvikling.

Så er der varmet op til dagens debat tema 6, Skolen ud af Bok-

sen på Musikværket. 

           

www.vandringspaedagogik.dk
www.kulturmoedet.dk

Kontaktoplysninger: 

MC Holms Skole
Grønnegade 10 C
7800 Nykøbing Mors 
Kirsten Langer 
mail: Kirsten.Langer@morsoe.dk 
tlf. 29466679

Hem Børnehave og Skole
Rudemøllevej 3, Hem
7800 Skive
mail: hmni@skivekommune.dk
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Ekspeditionen “Tegn i naturen”, 2013


