Naturpark Lillebælt
Grønt flag, grøn skole, Christiansfeld skole, 6. årgang
2015/16
Vi har arbejdet sammen med friluftsrådet og Grønt Flag – Grøn Skole
omkring et pilotprojekt om naturparker i Danmark, herunder Naturpark
Lillebælt.
Formålet med dette projekt er at bringe naturparker og skoler tættere
sammen. Eleverne skal tilegne sig viden inden for miljø og
bæredygtighed og få ejerskab til deres lokale naturpark.
Eleverne har gennem en periode arbejdet med kortlægning og
undersøgelse af området omkring Skibelund Naturskole, herunder
Solkær Enge.
Alle elever er blevet undervist i og har fået et større kendskab til området
og naturparker i det hele taget. Og derudover er de blevet undervist i
miljø og bæredygtighed.
Vi har i flere omgange besøgt stedet, hvor de hver især har fordybet sig i
lige netop deres område med de arbejdsopgaver der fulgte med. Det
være sig: interview med andre aktører, undersøgelse af biotoper,
indsamling af dokumentation i form at billeder, lyd og film, samt
indsamling af materialer herunder frugt, bær og tang, som de
efterfølgende har tilberedt.
Eleverne har fået indsigt i, hvordan beskyttelse og benyttelse af naturen
kan kombineres.
Alt dette er blevet til en natursti, hvor man som borger kan blive klogere
på livet i og omkring Skibelund, hvor man kan scanne QR-koder og se
hvad eleverne har skrevet på deres blogge.
Eleverne skriver: Da vi havde om Skibelund, lavede vi en natursti, med
QR-koder hvor der er forskellige blogge som vi har lavet, så hvis du har
din telefon med kan du scanne QR-koderne og så kommer du
automatisk ind på vores blog.

Vi har både arbejdet med fugle, fisk og planter, som du også kan læse
om på bloggerne. Da vi lavede det her projekt fik vores skole et grønt
flag, som hænger på flagstangen ude i skolegården.
Hvis du tager ud til Skibelund kan du følge den natursti vi har lavet og se
fugletårnet og en masse andre ting.
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