Vill du bidra med workshop under konferensen?

Jönköping 29 - 30 augusti 2019
Tema: Planera för utomhuspedagogik och ekosystemtjänster som resurser i
lärande och samhällsplanering.

U

tenavet är ett nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande. Utenavet planerar nu
nordens största konferens med utomhusbaserade workshops i Jönköping 29 – 30 augusti 2019.

Konferensen vänder sig till dem som:
-Arbetar i skolan
Lärare och skolledare i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, särskola och gymnasium,
naturskolelärare, lärarutbildare, elevhälsa eller annan personal.
-Arbetar med lärande och upplevelse
inom öppen fritidsverksamhet, i naturum, museer och via föreningsliv, natur- och
kulturvägledning.
-Arbetar med strategisk utveckling och planering, utformning och skötsel av utemiljöer
politiker, förvaltare, förvaltningschefer och andra som utvecklar utemiljöer.

Lgr 11 åk 4 - 6
Biologi, Natur och
samhälle

• … Ekosystemtjänster,
till exempel
nedbrytning,
pollinering och rening
av vatten och luft.

Tidigare Ute är inne-konferenser i Linköping, Norrköping, Malmö och Nynäshamn har lockat mellan
500 och 1000 deltagare. På www.utenavet.se kan du läsa mer om tidigare konferenser.
Konferensen handlar om hur utemiljöer i fritidshem, skola, förskola, stad och natur kan fungera
som platser för integrerat lärande över ämnesgränserna och om metoder för hur utemiljön samtidigt
kan fungera som färgstark arena för olika kulturer och traditioner att mötas och samverka. Upplevelser
i utemiljön kan erbjuda ett variationsrikt lärande där boklig bildning växelverkar med sinnliga
erfarenheter där känsla, handling och tanke förenas. Nytt för i år är att vi vill belysa att lärande ute i
landskapet får effekt inom många områden. Det handlar om folkhälsa, integration, samhällsplanering,
en aktiv fritid och hållbar utveckling i praktiken.
Nu har du möjlighet att anmäla ditt intresse för att bidra med en eller flera workshops under de
två dagar konferensen pågår. Utöver inspiration till själva pedagogiken ser vi gärna att olika
kunskapsområden får möjlighet att mötas för att öka kunskapen om och
förståelsen för varandras områden – pedagoger, planerare, fritidsledare, forskare,
Lgr 11 åk 7 - 9
de som sköter drift och skötsel och ideell sektor. Efter anmälan tar Utenavet,
Biologi, Natur och samhälle
• Ekosystems energiflöde och
tillsammans med planeringsgruppen i Jönköpings kommun, ställning till vilka
kretslopp av materia.
workshops som ska ingå i konferensprogrammet. Antalet anmälda deltagare till
Fotosyntes, förbränning och
andra ekosystemtjänster.
din workshop (minimigräns är 10 anmälda) avgör i slutänden om den blir av.

2019 års tema
Utomhuspedagogik och ekosystemtjänster som resurser i lärande och samhällsplanering. Hur kan vi
lyfta fram begreppet ekosystemtjänster i ljuset och visa vikten av att synliggöra dem för politiker och
andra beslutsfattare för att värna om det gröna men även göra det begripligt för barn, elever och unga.
Hur planerar och utformar vi för ekosystemtjänster och skapar lärplatser utomhus? Och hur kan vi få
förvaltningar och skilda yrkesgrupper att samverka mot ett gemensamt mål? Hur samordnar vi alla
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aktörer så vi drar mot samma mål?
Ekosystemtjänsterna delas in i: producerande, kulturella, reglerande och stödjande ekosystemtjänster.
För mer information, se Att lära in ute-bladet nr 4 2015 sidorna 7-8.

Detta gäller för workshops och för en workshopsledare.
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För ditt deltagande som workshopsledare får du resor, två nätter på hotell, konferensmiddag
samt konferensavgiften till ett värde av 8655 kr.
Workshopen är 2 timmar dag 1 och 2 timmar dag 2
Workshops som är utomhus genomförs oavsett väder.
Under eller i slutet av workshopen ska deltagarna ha möjlighet att reflektera över innehållet.
Er workshop kommer att dokumenteras och läggas ut på www.utenavet.se . Syftet är att
deltagarna ska slippa göra minnesanteckningar ute i fält. Senast två veckor efter konferensen
skickar ni in dokumentationen inkl bilder. (Se bilaga)
För de workshops som rör lärande i skolan ska innehållet i workshopen ska ha kopplingar till
aktuella läroplaner för förskola, grundskola och gymnasium.
Målgrupp anges vid anmälan. T.ex. pedagoger i förskola, förskoleklass, f-3. 4-6, 7-9,
gymnasium, grundskola f-6, 4-9 och skolledare, planerare, landskapsarkitekter,
skötselansvariga, naturguider, naturpedagoger.
En workshopledare får delta gratis på konferensen vilket innebär att du kan anmäla dig
precis som deltagarna till workshops och konferensmiddag utan kostnad. Det är viktigt att
ange att du är workshopledare vid anmälan som deltagare till workshops. (Obs! Där det står
"En workshopledare" i fet stil gäller det en och samma workshopledare)
En workshopledare får boende för två nätter betalt.
Originalkvitton skickas till: Akademikonferens, Box 7059, 750 07 Uppsala
Är ni två ledare på Workshopen får endast den ena det ovan nämnda betalt.
Workshopen har max 25 deltagare. Vid anmälan finns möjlighet att ange om du önskar
dubblera workshopen om den gränsen skulle överskridas när deltagarna anmäler sig. Vid
dubblering kommer du att hålla två likadana workshops vid olika tillfällen.
Vid urvalet av workshops kommer en mix av workshops och föreläsningar, som ska locka de
tänkta målgrupper, försöka uppnås. Både platser utomhus och lokaler inomhus kommer att
finnas att tillgå efter önskemål.
Innehållet i din workshop ska beskrivas med max 1000 tecken. Det är denna text deltagarna
ska läsa i konferensprogrammet och som ligger till grund för deras val av workshop.
Anmälan om att få hålla workshop gör senast 2018-12-10 på www.utenavet.se
Urvalet görs av Utenavet tillsammans med planeringsgruppen i Jönköpings kommun och
meddelande om din workshop antagits till skickas senast 2018-12-18 via mail.
Start för deltagarna att anmäla sig till konferensen är 2019-02-01 och sista anmälningsdag är
2019-06-30
Senast 2019-07-10 får du meddelande om din workshop har tillräckligt många deltagare,
behöver dubbleras eller ställas in p.g.a. för få deltagare.
Om din workshop blir inställd p.g.a. för få deltagare, och du ändå vill delta i konferensen, får
du konferensavgiften betald inklusive fika, lunch och möjlighet delta på valfri workshop till
ett värde av 4388 kr. Du får själv betala resa, uppehälle och eventuell konferensmiddag.

Till deltagande Workshopledare i konferensen Ute är inne 2019
Minnesanteckningar från er Workshop
Vi önskar att få in minnesanteckningar från er Workshop för att deltagarna ska slippa skriva
anteckningar under själva Workshopen. Texten ska kort beskriva vad som hände under Workshopen
och vara ett minne för deltagarna efter att de lämnat konferensen och ska ge dem stöd att anamma
de aktiviteter och förhållningssätt som de upplevt. Vissa kommer kanske skriva en lista med övningar
varvat med reflektioner medan andra kanske beskriver ett flöde av aktiviteter där plats och
deltagare tillsammans bidragit till innehållet. Texten behöver inte vara så detaljrikt att andra som
inte deltagit på WS ska förstå allt. Dokumentet är tänkt att läggas ut på Utenavets hemsida och kan
då också ge en bild av innehållet som erbjudits under konferensen med förhoppningen att locka
deltagare till kommande Ute är inne-konferenser.
Din Workshops rubrik:

Här fyller du i dina minnesanteckningar från din Workshop (minst en halv A4 12 p, max två A4 12 p)

Foto från din Workshop (infoga bild här):

Ditt namn, uppdragsgivare och ev. logotyp:

Kontaktuppgifter till dig och adress till din hemsida:

Tack för ditt bidrag till konferensen!
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