Pressemeddelelse

Udeskoleprisen 2012 blev fejret i dag
Esbjerg Kommune vandt udeskoleprisen, og derfor har borgmester Johnny Søtrup netop
plantet det æbletræ, der symboliserer hædersprisen. Arrangementet foregik på Gørding Skole,
og borgmesteren udtrykte i sin tale stolthed og glæde over, at det i begrundelsen for, at
Esbjerg Kommune fik prisen blev understreget, at kommunen har været pionerer på området.
I pressemeddelelsen medsendes fotos fra dagens begivenhed.
Alle børnene fra Gørding Skole var mødt op, for at se æbletræet blive plantet, og
borgmesteren understregede, at træet er et fint symbol på, at udeskolearbejdet på alle måder
bærer frugt.
Arrangørerne havde taget højde for, at der naturligvis ikke var frugt på det nye træ, og havde
sørget for, at børnene alligevel ikke blev snydt for et æble i dagens anledning.
- Jeg er meget stolt over, at Esbjerg Kommune har fået prisen, der er en anerkendelse af
vores arbejde med nye former for indlæring i folkeskolen. Succesen med udeskolen viser, at
det giver gode resultater at flette den traditionelle undervisning sammen med udendørs
aktiviteter. På den måde går udeskoleprojektet meget fint i tråd med kommunens
Videnstrategi, hvor et af målene netop er at skabe sammenhæng mellem teori og praksis i
undervisningen, siger borgmester Johnny Søtrup.
Begrundelsen
UdeskoleNet´s formand, Karen Barfod, motiverede hædersprisen således:
”Esbjerg Kommune har gennem mange år gjort et enestående pionerarbejde for at understøtte
udvikling af udeskole i Kommunen. Ved en vedholdende indsats, på skoleområdet, på
efteruddannelsesområdet og på naturskoleområdet, er der i Esbjerg vokset et miljø og en
vidensbank op omkring udeskole og undervisning i naturen, som lokale børn, lærere, borgere
og besøgende ved Vadehavet og på Naturcenter Myrthuegård har stor glæde af. Samtidig har
Esbjerg Kommune – og kommunens meget levende stab af udeskolefolk, naturvejledere,
lærere m.fl. – hele tiden haft lyst til at dele deres erfaringer med andre. Og derfor er
kommunens arbejde en inspiration for kommuner over hele landet.”
Lang tradition for udeundervisning i Esbjerg Kommune
Skoletjenesten i Esbjerg har i mange år været kendt for sine gode "ud af skolen"-tilbud til
byens folkeskoler. Der kan nævnes Jernalderlandsbyen og naturskolen i Guldager Plantage,
Natur og kulturcenter Myrthuegård, Havneskolen m.fl. I 2005 greb afdeling for Pædagogisk
Udvikling fat i udeskoleideen – og har siden, sammen med lærere og pædagoger arbejdet
aktivt for at udvikle udeskole på kommunens skoler. Det har betydet, at masser af børn i
Esbjerg Kommune i dag får lov at være og lære ude i natur og kultur.
Baggrund
Udeskole er en skoleform, hvor lærere og elever regelmæssigt flytter undervisningen ud i
naturen og de nære omgivelser – f.eks. en dag om ugen. Udedagen er faglig, og de aktiviteter
der bliver gennemført udendørs tænkes sammen med aktiviteterne på inde-dagene til en hel
undervisning.
Hvert år uddeler UdeskoleNet en hæderspris til person, skoler, forskere, organisationer eller
andre, der har gjort noget særligt for udeskole og udeundervisning i Danmark. Udeskoleprisen
blev overrakt på UdeskoleNet´s 12. møde på Sophienborgskolen i Hillerød den 17. april.
Pædagogisk konsulent, Dorte Vind, modtog prisen på vegne af Esbjerg Kommune.
Flere informationer
www.udeskole.dk
http://www.udeskole.dk/site/udeskole_net/
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