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Sophienborgskolen i Hillerød rykker i en dobbelttime danskundervisningen ud i nærområdet. Her ar-
bejder 7. klasse med personkarakteristik i et boligområde. Filmen viser hvordan udeskole kan organi-
seres meget enkelt og uden brug af ekstra ressourcer. Eleverne får lov til at undersøge, formulere sig 
og arbejde med faglige indholdsområder, mens de bevæger sig. Deres samarbejde og trivsel bliver 
også fremmet.

På Arden Skole i Himmerland har 2. klasse en fast ugentlig udeskoledag. I kristendom er temaet 
denne gang “Hellige steder”, og de besøger en kirke. Filmen viser en struktureret udeskoledag med 
faste rutiner, masser af bevægelse og engagerede elever. Desuden ser vi  hvordan udeskole kan orga-
niseres som en del af et længere forløb. 

Tagensbo Skole i København NV har valgt at alle elever skal have en udeskoledag hver uge. Vi følger 
6. klasse til betonfabrikken Unicon i fagene natur/teknologi og dansk. Tilbage på skolen støber elev-
erne selv plader og skriver forklarende tekster. Filmen viser hvordan eleverne får konkrete erfar-
inger og bruger deres sanser i et tværfagligt forløb. 

 

Udeskole i  praksis                                     

             

Udeskole er et forholdsvist nyt begreb i den danske 
folkeskole. Denne filmserie viser, hvordan man kan ar-
bejde med udeskole med store og små elever, i forskel-
lige fag og med både land og by som ramme for under-
visningen. Der findes ikke én færdig opskrift på udeskole. 
Se tre forskellige forløb og hør lærernes erfaringer med 
organisering, didaktik og klasseledelse.

Udeskole kan overordnet ses som en udvidelse af skolens 
pædagogiske rum, der bygger på et samspil mellem un-
dervisning inde og ude. Fagene bringes regelmæssigt og 
gennem en længere periode i spil i relevante omgivelser,
der fremmer elevernes erfaringsbaserede læring. 

7. klasse dansk, Sophienborgskolen i Hillerød: 8 min.
2. klasse kristendom, Arden skole i Himmerland: 12 min.
6. klasse natur/teknologi og dansk, Tagensbo Skole i    
    København NV: 10 min.

Produceret i samarbejde med Karen Barfod, UdeskoleNet
Støttet af Undervisningsministeriets udlodningsmidler
Produceret for VIAs program for outdoorpædagogiske per-
spektiver i professionsuddannelser, VIA OUT
Produceret af Marianne Rasmussen, Filmkompagniet

-  b e v æ g e l s e ,  t r i v s e l  o g  l æ r i n g                            
                    

s e  g r a t i s  f i l m  p å  f i l m k o m p a g n i e t . d k



     

GraTis FilM
Se god praksis fra folkeskolen  
Se eksemplarisk undervisning 
Se kollegaer undervise

Filmkompagniet har i 18 år produceret film, 
med skolelærere som målgruppe., der viser god 
undervisning. Ved at vise hvad der virker, kan vi 
få mere af det. Det er blevet til over 25 emner. Der 
har været 415.000 visninger på Filmkompagniets 
YouTube-kanal. 

Jeg ønsker dig god fornøjelse med at se de film, 
der interesser dig.

Venlig hilsen
Marianne Rasmussen   

Se alle filmene  
filmkompagniet.dk

Udeskole i praksis 
-bevægelse, trivsel og læring

Flyt fokus
-samvær og trivsel i børnehaven

Tænk målstyret - i matematik

Motiverende læringsmiljøer 
-ny forståelse af motivation

Inkluderende klasseledelse
-forskning og praksis

Inklusion i klassen
-udvikling af lærerkompetencer

Trivselsfilm for skolebørn
-børn hjælper børn

Bag enhver handling ligger et behov
-  konflikthåndtering i skolen

Ro og nærvær i skolen
- giver rum til faglig fordybelse


