Afrapportering – Vidensvogn - Leg og læring.
Udvikling- og planlægningsmøder ml. Trelleborg friskole og Vikingeborgen Trelleborg
I det forløbne år 2019 har vi været mødtes til planlægnings- og udviklingsmøder tre gange. Tilstede på
møderne var Henning West, Jens Hass Augustsen fra Trelleborg Friskole og Anne Knabe Sørensen fra
Vikingeborgen Trelleborg
Vi har besluttet at:
Legevognen skal indeholde vejrbestandige lege i ”kasser” med en enkelt leg i hver. Derudover
legeanvisninger, samt lege, der egner sig til ude liv.
Legene må gerne være moderne, altså skal alle legene ikke være i ”vikingestil”. Selve trækvognen skal være
den samme type, som den vi allerede har ”i stald”. Vidensvognen – Leg og læring skal kunne lånes gratis af
skoler mod depositum, der lægges på dagen på Trelleborg.
Det blev besluttet, at planlægnings- og udviklingsmøderne varer max 1 time og afholdes på Trelleborg
friskole.
Arbejdsplan og mål:
Henning og Jens nedskriver deres og skolens lege ideer ( og sender til AKS) AKS skriver ideer fra Trelleborg
og sammensætter notat.
Trelleborg, står for indkøb og sammensætter vognens indhold, samt vedligehold. I forbindelse med det
skrevne materiale; lege anvisninger m.m. er det ligeledes Trelleborg, der står for den endelige
vejrbestandige udformning. Alt trykt materiale skal trykkes i et ensartet tydeligt og enkelt design og kunne
holde til at være udendørs. (herunder tages der hensyn til vind/vægt)
Alt trykt materiale, før, under og efter besøget og indhold af legene, lægges også på Museets hjemmeside.
Lærere skal frit kunne printe dette og kan bruge det før og efter besøget.
Elevdeltagelse: Der udvikles et antal instruktionsvideoer, der lægges på museets hjemmeside, hvor
eleverne fra friskolen deltager. Derudover skal eleverne deltage i efterprøvninger, samt ved udvikling af
legeanvisninger og illustrationer af legene. JNA Tager foto og video til illustration og anvisninger af legene,
Ideer der blev nævnt.
Bemærk - legenes indhold, længde og antal er endnu ikke defineret:
•
•
•
•
•
•
•

•

Quiz og byt
Spil med kort (Jens)
Find genstande ud fra koordinater på borgområdet (Jens og Henning) Her kan vi bruge Nikolajs
fundplanche/genstandskort
Gruppelege (AKS) Ex: Tyren er løs, Midgårdsormen og Fang halen
Stafetlege, hvor borgen indgår (AKS)
Minefelt: der er ønske om at have et permanent ”spilleflet 8 x 8 på legepladsen. Så kan der spilles
menneskeskak eller laves minefelt leg (Henning)
Runer og stavelege (Henning) Bogstaver og runer på hver side af træklodser, ex. 12 x 12 cm, så der
kan skrives med dem. Ex I Slagløse - find en dør, stav til dør, - hvordan ser det ud med runer? Hvad
står der her med runer?
Naturlege, med vikingehavens planter, vilde planter eller træer (Henning)Snitteknive: Der ønskes
indkøbt klassesæt snitteknive og en del plaster (Henning)
Der hentes yderligere informationer på udeskole.dk

