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Idékataloget tilbyder konkrete idéer og anbefalinger til, hvordan der kan skabes rammer for 
samarbejde og dialog mellem lærere fra de fire grundskoler i Skjern og Tarm. Idéerne er rettet 
mod henholdsvis lærere, skoleledere og kommunens forvaltninger, herunder især Land, By og 
Kultur og Dagtilbud og Undervisning.  

Idékataloget er blevet til gennem etnografisk feltarbejde, dvs. deltagerobservation og interviews 
med lærere, skoleledere og kommunale medarbejdere.1 

Idékataloget tager udgangspunkt i tidens tanker om udeskole. Lærerne i områdets grundskoler 
fortæller, at der findes et stort potentiale for udeskole på netop engene, som de meget gerne vil 
bruge mere. Imidlertid er der en række barrierer for i langt højere grad at bruge naturen i 
undervisningen. Det er disse barrierer, som feltarbejdet har identificeret, og som idékataloget 
fremsætter forslag til at overvinde. Idékataloget argumenterer for, at en øget brug af  udeskole i 
engene og et styrket samarbejde på tværs af  skolerne kan opnås gennem NATUR: Netværk, 
Adgang, Tværfaglighed, Uddannelse og Ressourcer. 

Masterplaner skal altid konkretiseres. Idékataloget fremlægger forslag til, hvordan Skjern og Tarm 
kan bringes tættere på hinanden gennem skolens og børnenes opbyggelige brug af  det rige 
landskab mellem byerne.  

Tak til alle skolebørn, lærere, skoleledere og kommunale medarbejdere for deres ivrige medvirken.
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 Turen starter ved infosøjlen, der fortæller om, hvordan man kom over 

åen i gamle dage. Hængebroen er opkaldt efter Kong Hans, som fik sit bane-
sår, da han skulle passere ådalen i 1513. Fra fugletårnet er der en fin udsigt 
over Hestholmsøerne, som er nogle af de vigtigste rasteområder for fuglene. 
I jernalderen lå Skjern Å’s delta her. Deltaets søer, der med tiden blev fyldt 
op med materialer fra åen, groede til og blev til enge. Med afvandingen i 
1960erne blev engene omdannet til agerjord. På grund af jordbearbejdning 
og dræning sank jordoverfladen nogle steder mere end 1 m og forsumpede. 
Nu er søerne gendannet for en tid, men vil med tiden igen fyldes op, gro til 
og blive til enge. (4 km)

 Den første del af diget er bygget i forbindelse med naturgenopretnings-
projektet for at undgå oversvømmelser på markerne. Lundenæs Voldsted 
er resterne af et slot, der lå her indtil midten af 1600-tallet. Den lange sø 
er en rest af den forrige Skjern Å. I dag er den et vigtigt levested for pad-
der og tudser. I et gammelt tilgroet Skjern Å leje ses, som det eneste sted i 
Danmark, resterne af en laksegård (Lundenæs Laksegård). Fra laksegård kan 
turen i tørre somre fortsættes hen over engen til hængebroen Lundenæs Bro, 
der er bygget i 2003. Fra broen er der et fint kig til Omme Å’s indløb i Skjern Å. 
(4 km)

Forslag til vandreture
 Første del af turen går langs den brede Skjern Å fra Amholm P-plads 

til Pumpestation Nord. Gå en tur op på taget og se den flotte udsigt. I 
infohuset er der information om Skjern Å deltaets natur og kulturhistorie. 
Turen fortsætter ad Skjern Å’s tidligere norddige. Herfra og fra fugletårnet 
er der en fin udsigt til det rige fugleliv i Vesterenge. (8 km)

 Gåturen til Skjern Å’s munding er meget flot og ender på kanten af 
Ringkøbing Fjord. Fra udsigtstårnet ser man ud over Danmarks største 
delta og fjorden. Herfra ses ofte mange fugle. (6 km)

 Søerne og engområderne langs åen er vigtige yngle- og rastepladser 
for fuglene. I åen og langs brinkerne blomstrer mange forskellige blomster 
fra forår til efterår. I august dækkes åen flere steder af Pilblad. Hvor åen deler 
sig har vandet travlt med at flytte om på sand og grus og danne sandbanker, 
krumodder og halvøer. Tæt ved ruten ligger Naturcenter Skjern Enge med 
udstillingen ”Fugle i engene”. Den tidligere herregård Lønborggård og dens 
320 ha jord købte staten i forbindelse med Skjern Å Naturprojektet. De 200 
ha indgår i naturområdet. Herregården er i dag privatejet og omdannet til 
feriecenter. Fuglelivet på søfladerne kan ses fra fugleskjulet. (6 km)

 Ved Naturcenter Skjern Å krydses vejen. Herfra fører en trampesti gen-
nem heden over Fandens Eng til Skjern Å. Turen går langs åen og fortsætter 
op gennem Albæk Mose. I mosen vokser to kødædende planter -  den gule 
blærerod og den rødlige soldug, som begge blomstrer i juni -  juli. (4 km) 

BEMÆRK
I tilfælde af regn og høj vandstand kan det være umuligt at færdes på stierne 
og gennemføre de foreslåede vandreture.

Alle de befæstede stier - markeret som hvide stier - er egnede til kørestols-
brugere og gangbesværede. 
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Trækfærge

                              Skjern Å er Dan-
                            marks vandrigeste 
                           å. Som en stor 
                                                                                           doven flod løber den 
                                                                                          de sidste 20 km gen-
                                                                                         nem Skjern Enge til 
                                                                                        Ringkøbing Fjord. 
                                                                                      Skjern Enge er et enestå-
                    ende varieret naturom-
                  råde. Her opleves et karak-
teristisk vestjysk fjordlandskab med store vidder og en mosaik af slyngede 
åløb, søer, enge og rørskove. Naturområdet har stor international betyd-
ning for en lang række planter og dyr. Det rige fugleliv præger området året 
rundt. Mange farvestrålende vandplanter pryder åen og vandområderne fra 
forår til efterår. Skjern Å er særligt berømt for sin laks, som siden oldtiden 
har trukket fra Atlanterhavet op i Skjern Å for at gyde. 

Skjern Enge er et 
paradis for børn og 
voksne. Her opleves ro 
og rig natur i øjenhøjde. 
Oplev natu ren til fods, 
på cykel, til hest og i kano. 
Hængebroer og trækfærger 
hjælper én over åen. Året 
rundt studeres fuglelivet fra 
de mange fugletårne, og i sæsonen kommer lystfiskerne i håb om at fange 
en laks eller havørred. Fugleskjulet ved vejen mellem Lønborg og Skjern, 
fiskeplatforme, naturudstillinger, hængebroer, toiletter og flere grillpladser 
er indrettet til kørestolsbrugere. I naturcentrene Skjern Å og Skjern Enge er 
der spændende udstillinger om planter, dyr, fugle og om åens og engenes 
betydning for menneskene. Infostederne fortæller om landskabet, afvan-
dingsprojektet, vadesteder, broer, naturprojektet mm. 

Skjern Enge

119-1311 (2008). Grafisk tilrettelæ
gning og kort: Parabole. Forsidefoto: Niels Dahlin Lisborg. Tegninger: Jens Overgaard Christensen. Tryk: Scanprint A/S

Skjern EngeVandreture nr. 119
Serien ”Vandreture” er foldere over udvalgte 
naturområder, som bl.a. fås på biblioteker og 
turistbureauer eller hentes på Naturstyrelsens 
hjemmeside www.nst.dk.

www.nst.dk • Tlf.: 7254 3000

Velkommen til Skjern Enge
Naturstyrelsen har genskabt den nedre del af Skjernådalen med slyngede 
åløb, våde enge og søer. I naturområdet beskyttes et rigt plante- og dyre-
liv. Området byder på mange naturoplevelser, og der er etableret mange 
publikumsanlæg og muligheder for friluftsliv. Flere af disse er også egnede 
til gangbesværede og kørestolsbrugere. 

Fra rutebilstationerne i Skjern og Tarm er der busforbindelse til 
Lønborg (Nørre Nebel-bussen). 

Med bil kan man ad de mange offentlige veje nå naturområdets 
parkeringspladser. 

Naturcenter Skjern Enge, Gl. Botoftevej 4, Vostrup, 6880 Tarm,
og Naturcenter Skjern Å, Ånumvej 161b, 6900 Skjern. 
Kontakt Naturstyrelsen, Blåvandshuk for reservation af lokale.

Naturinformation
• Ved Pumpestation Nord og Kong Hans Bro er der 
   ”miniudstillinger”.
• På Lønborg Banke og Kodbøl P-plads er der opsat tavler.

Naturvejledere fra Naturstyrelsen, Blåvandshuk afholder offentlige 
og bestilte ture efter aftale, samt står til rådighed med forslag til 
aktiviteter. 

Skjern Enge modtog i 2003 Europa Nostra Prisen - en pris til be-
varelse af den europæiske kulturarv.

Naturprojektet blev støttet af Life Nature og Life Environment.

Skjern Enge administreres af Naturstyrelsen.
Signaturforklaring

Indledning

Mellem stationsbyerne Skjern og Tarm slynger Skjern Å sig smukt gennem Skjern Enge. Skjern 
Enge udgør et landskabeligt vartegn for Ringkøbing-Skjern Kommune. Men fredningen af  
engene og genslyngningen af  åen har samtidig som konsekvens, at Skjern og Tarm ikke er vokset 
sammen. De er ikke alene geografisk, men også mentalt indtil videre forblevet adskilt på trods af  
både kommunesammenlægning og planer for en fælles nationalpark.  

Med Masterplan for én by ønsker Ringkøbing-Skjern Kommune at fremme udviklingen af  Skjern og 
Tarm som ét samlet vækstcenter med henblik på at skabe synergi og undgå uproduktiv 
konkurrence mellem de to byer. Det er i forbindelse med denne plan, at dette idékatalog er blevet 
til. 

Formålet med Mange bække små er at bringe elever og lærere fra Tarms og Skjerns grundskoler 
sammen om Skjern Enge som et areal for læring og samarbejde. Forhåbningen er, at idékataloget 
kan bidrage til at skabe relationer på tværs af  byerne og dermed skabe grobund for først en 
samarbejdstradition og dernæst større sammenhængskraft på tværs af  området.

1 Feltarbejdet er udført i uge 16 og 17 i 2016 af  antropologer, der har deltaget i undervisningen sammen med elever 
og lærere – både på skolerne og i engene. Derudover er der udført interviews med lærere og skoleledere, afholdt 
kursus for naturfagslærere i samarbejde med lokale naturvejledere og foretaget vandringer med lærerne i 
naturområder i og omkring byerne.

Man kan sige, at engene knytter området sammen, men de skiller det også ad. De 
knytter området sammen gennem landskabet. Samtidig udgør engene også en 
skillelinje mellem Skjern og Tarm, fordi man ikke kan bygge byerne sammen. 
Der er nogle, der bruger naturen til oplevelser, fiskeri osv., og det giver nogle 
muligheder for at mødes på tværs. Og så er der andre, som synes, det er noget bøvl, 
at der er så meget vand. Men de fleste synes, at det er et attraktivt område.  
Naturfagslærer, Skjern Kristne Friskole

Billede fra Vandretursfolder nr. 119, udgivet af  Naturstyrelsen, Miljøministeriet (2013)
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Udeskole og Skjern Enge
Idet dørene til skolens hovedindgang slås op, fyldes den kølige forårsluft af  latter og højlydte 
stemmer fra gruppen af  elever, der er stimlet sammen ved skolens cykelstativ. Mens snakken går 
livligt mellem eleverne, får læreren med ord og gestik sat flokken i bevægelse i retning mod Skjern 
Å. I en art systematisk anarki følger de 13-14-årige elever efter læreren. 

Læreren, en mand omkring de 30, er iklædt praktisk jakke og gummistøvler og har en kikkert over 
skulderen. Blandt eleverne synes der derimod at herske en mere afslappet tilgang til det vestjyske 
noget uforudsigelige vejr – de har bare ben og åbentstående jakker. Læreren har dog insisteret på, 
at eleverne kører med cykelhjelm, ellers kommer de ikke med på turen. 

Vi bevæger os i retning af  Skjern Å for at indsamle vandprøver og øve os i at udføre 
fugletællinger. Vejen derud går hurtigt over i grus- og markvej og er på denne pæne forårsdag ikke 
ufremkommelig, men der skal arbejdes for det. Læreren sætter et højt tempo, idet vi er kommet 
for sent af  sted, fordi to elever, til trods for lærerens gentagne beskeder, er mødt op på skolen 
uden cykel. Det lykkedes dog i 11. time at skaffe to ekstra cykler. De knap 2 km’s tur til området 
tager næsten 25 minutter, og dermed er tidsplanen yderligere skredet. 

Da vi ankommer til en lille parkeringsplads, løber eleverne ud i alle retninger, så snart de har 
smidt cyklerne i grøften. Dette synes ikke at gå læreren på. Han går straks i gang med at kalde 
eleverne til samling – i konkurrence med vinden. Han beder to elever om at holde en planche op, 
så alle eleverne kan se, hvad de skal lede efter. De hyppige vindstød får planchen til at flagre frem 
og tilbage og gør det svært at holde overblikket for både elever og lærer. Nu gentager han 
opgaven i overskrifter: “Husk at gå med siden til … En km i samme retning… Noter alt, hvad I 
ser … Måske ser vi isfuglen i dag.” Instruktionerne er både konkrete og fagligt underbyggede, og 
lærerens entusiasme for faget er tydelig.

Eleverne spredes i flere retninger langs åen, de fleste af  drengene i retning mod træbroen, der går 
over en bæk. De hopper på broen for at få den til at svinge, så pigerne hviner, når de passerer.  

Lidt derfra løber fire piger med et net til at indfange insekter og vanddyr. De griner og joker, når 
de fanger noget, og samler uden tøven mudret vandpest og slimede snegle op med fingrene og 
lægger det indsamlede materiale over i en vandbeholder.  

Eleverne er engagerede, og selvom det blæser og er koldt, formår læreren at fastholde deres 
opmærksomhed, da han efter et kvarters tid kalder dem sammen. Han fortæller både om en 
guldsmedelarve, som nogle elever har indfanget, og om, hvordan forurening af  vandløb finder 
sted i lokalområdet, hvordan gødning fra marker i Rækker Mølle bliver skyllet ned i Kirkeåen og 
flyder hele vejen ind i Skjern By for senere at ende i Skjern Å og sidenhen i Ringkøbing Fjord.  

Da de første regndråber rammer elevernes kikkerter, ærgrer læreren sig over manglen på ly: “Blot 
et lille sted med lidt lys, en tavle og nogle stole ville gøre underværker.”
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Det at være udenfor er en måde for mig at få alle 
eleverne med på forskellige måder, på forskellige 
tidspunkter. De elever, der har det svært inde i 
klasseværelset, liver lige pludselig helt op, når de 
kommer ud. Det gode ved at komme ud af  
klassen er, at eleverne er mere i nuet og finder 
motivation for fx at samle et æg op og komme og 
vise det til mig. Selvom vi har 100 mågeæg 
hjemme på skolen. Min relation til nogle af  
drengene er, at jeg altid beder dem om at lukke 
deres computere. Det er det, jeg plejer at sige, men 
ude i engene får jeg en hel anden relation til dem, 
fordi jeg har noget at rose dem for. Det er fedt. Og 
relationerne kan jeg jo bruge til at skabe læring 
resten af  skoleåret, ja, resten af  deres skoletid.  
Naturfagslærer, Amagerskolen

Der er nogle fantastiske muligheder ved at være 
udenfor. Jeg skal ikke stå og bladre i en bog for at 
finde en blomst, for den står lige ved siden af  mig. 
Alle sanseindtrykkene er i spil, eleverne kan høre 
og se fuglene, de kan lugte græsset, de kan mærke 
vinden, og når så mange kanaler er åbne på en 
gang, giver det en større indlæring. De husker 
oplevelser, fordi de sætter dem ind i en 
sammenhæng. Jeg vil godt vædde med, at næste år, 
når jeg siger, kan I huske, da vi var nede ved åen, 
så kan de huske det. Med udeskole er det 
nemmere at få eleverne til at undres. Det kommer 
dem mere ved, når de står med det i hånden. Det 
kan så være, at nogle af  dem har lyst til at læse 
videre og så komme tilbage til området.  
Naturfagslærer, Tarm Skole

Skjern Enge byder, ifølge lærerene på grundskolerne i Skjern og Tarm, på et væld af  muligheder 
til at styrke skolernes undervisning og skabe kendskab til lokalområdet. Lærerene kommer 
imidlertid sjældent ud med deres elever, og når de gør, begrænser det sig oftest til skolernes 
nærområde frem for at bevæge sig ud i engene. Årsagerne til dette er flere, men tilskrives typisk 
mangel på tid og manglende kendskab til de muligheder, engene rummer. Både lærere og 
skoleledere ser derfor et tværfagligt samarbejde mellem skolerne i Skjern og Tarm som et vigtigt 
værktøj til at styrke både brugen og kvaliteten af  udeskole i engene.  

Der er i dag allerede en række tilbud i engene, som blot ikke bliver brugt af  lærerne. Dette skyldes 
dels, at flere lærere er nytilflyttede eller pendlere og derfor har et begrænset kendskab til 
mulighederne i lokalområdet, dels at lærerne mangler tid og faciliteter til for alvor at komme i 
gang med at bruge engene i undervisningen. Der er således et stort behov for, at skoler og 
kommune går sammen og målrettet udvikler engenes faciliteter og formidlingen af  dem.

Folkeskolen har gennem de seneste år sat bevægelse og udeskole på dagsordenen. Og især 
udeskole får opmærksomhed, fx gennem det nationale forsøg med demonstrationsskoler. 
Undersøgelser viser, at mange lærere ser udeskole som et gavnligt og nødvendigt værktøj, der 
både kan imødekomme de skærpede krav til fysisk aktivitet i skoletiden og bidrage til elevernes 
læring og udvikling gennem praktiske erfaringer.  

Forskning understøtter, at elevernes kropslige møde med uderummet spiller en væsentlig rolle for 
stimuleringen af  sanser og opmærksomhed og for udvikling af  sanser og motoriske kompetencer. 
Udeskole har således betydning for deres erkendelse og bevidsthed. 

Det er imidlertid ikke alle skoler, der umiddelbart har naturen til rådighed. Men det er heller ikke 
alle skoler, der har naturen til rådighed, der faktisk anvender den i undervisningen. Dette kan 
have flere årsager, fx manglende forberedelsestid, udfordringer i forbindelse med transport, 
begrænset antal naturfagstimer, manglende fleksibilitet i skemalægning af  naturfagene og 
manglende uddannelse i udeskole. 
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Det er ikke, fordi jeg ikke gerne vil tage 
eleverne med udenfor, men jeg har svært ved at 
få idéerne til, hvad vi kan lave. Det er svært at 
finde de gode steder, hvor man kommer beriget 
hjem. En barriere for mig kan være manglende 
viden, hvis jeg står med en klasse og ikke ved, 
hvad jeg skal sige om en plante. Så ved jeg godt, 
at naturvejlederen siger, vi kan finde mange af  
de her ting i Skoven i Skolen, men det er ikke 
altid, vi lige får gjort det. Det ville være rart at 
få det på mail fx, så man kunne printe det. På 
den måde ville sparring med naturfagslærere fra 
andre skoler være en rigtig god hjælp til min 
egen undervisning. 
Naturfagslærer, Skjern Kristne Friskole

Forbind lærere og skoler via engene 
Når man arbejder med udeskole og samarbejde i og på tværs af  grundskoler, er det vigtigt at 
overveje, hvordan man allerede fra begyndelsen udveksler erfaringer. 
  
En barriere for lærerne er, at de oplever at stå alene med udeskolearbejdet. Udeskole i 
engene er ikke bare en tids- og ressourcekrævende opgave, det er også en logistisk, 
pædagogisk og faglig udfordring for lærerne. At få udeskole ordentligt integreret i 
naturfagsundervisningen kræver derfor en kollektiv indsats fra lærere, skoler og eksterne 
aktører.  
  
Ved at etablere netværk bringes ledere, lærere og andre aktører fra Skjern og Tarm sammen 
om engene. Netværkene kan både tjene til at øge brugen af  engene i forbindelse med 
udeskole og kan udgøre udvekslingsfora for erfaringer og gode idéer samt ønsker til 
aktiviteter og faciliteter i engene.

Netværk

NATUR

Det ville være givende med tid til at dele viden, 
så vi kunne se, hvordan andre lærere gør, hvad 
de fortæller, hvor de cykler hen, hvilke forløb de 
har. Al den hjælp, man kan få i forbindelse 
med udeskole, er vigtig. Men sådan et 
samarbejde skal være etableret fra starten, for 
man kan ikke lige hive noget tid ud af  ens 
kalender. 
Naturfagslærer, Kirkeskolen
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IDÉER TIL KOMMUNEN 
Afhold naturvidenskabelig festival i engene 
Engene er sammen med Vesterhavet, Ringkøbing 
Fjord og Tipperne centrum for naturen i Ringkøbing-
Skjern Kommune. Opret en rejsende festival mellem 
lokaliteterne med Skjerns og Tarms grundskoler som 
værter for afviklingen af  festivalen i Skjern Enge. 
Større aktiviteter og events i engene som denne kan 
samle skoleklasser og deres lærere fra begge byer i 
engene og forbinde skolerne gennem et praktisk 
naturfællesskab. Det kan skabe stolthed over det lokale 
naturområde og dermed et samlet tilhørsforhold og 
ejerskab til engene.  

Udskriv konkurrence 
Udskriv en enge-konkurrence, hvor lærere sammen 
med deres klasse har til opgave at udvikle idéer til et 
konkret undervisningsforløb i engene eller en temauge 
om engene med udeskole og faglighed i højsædet. Det 
er vigtigt, at konkurrencen integreres med de 
læringsmål, som lærerne arbejder efter, således at 
konkurrencen kan udgøre en del af  et 
undervisningsforløb. Præmien kan fx være en tur med 
overnatning til et andet naturområde i landet.

IDÉER TIL SKOLERNE 
Etabler enge-netværk 
I Skjern Enge findes en række aktiviteter og 
foreninger, der skaber forbindelser mellem Skjern og 
Tarm og ikke mindst mellem borgere og naturen. Ved 
at etablere et enge-netværk bestående af  skoleledere, 
medlemmer af  skolebestyrelser, repræsentanter fra 
lærernetværket, kommunale medarbejdere og 
ressourcepersoner i lokalområdet sikres en 
koordineret indsats, der kan gøre engene til 
omdrejningspunkt for udvikling. Dette kan skabe 
opmærksomhed om engenes potentiale og øge 
ejerskabet til området. 

Anvend temadage til udeskole 
Flere af  grundskolerne har skemalagte temadage. 
Disse dage er særligt egnede til udeskole i engene, idet 
diverse udfordringer som fx tid og transport bedre kan 
overkommes, når en hel dag sættes af  til udeskole. 
Disse temadage bør indlægges i årsplaner (gerne i 
forårs- og sommermåneder) forud for skoleåret. Det 
forpligter alle og giver lærerne mulighed for i god tid 
at forberede dagen. 

Skab tradition for en fælles naturfagsdag i engene 
En årlig naturfagsdag i engene kan have fokus på fx 
konkurrence mellem blandede hold fra de fire 
grundskoler. Som markering af  overgangen til det nye 
fælles naturfag er det især oplagt at afholde 
begivenheden for skolernes 7. klasser. 

Udpeg en enge-ambassadør på hver skole 
Både blandt naturfagslærere og andre lærere findes der 
ildsjæle, der holder af  udeliv, og lokalkendte lærere, der 
har stor viden om engene. Nedsæt et udvalg af  enge-
ambassadører med et medlem fra hver skole.

IDÉER TIL LÆRERNE 
Etabler lærernetværk 
Ved at etablere et lærernetværk på tværs af  skolerne i 
form af  en slags ”enge-ambassadører” blandt 
naturfagslærere, vil lærerne kunne udveksle og udvikle 
faglige såvel som praktiske erfaringer og idéer. 

Samarbejd med Ringkøbing Skjern Museum 
Naturvejledere på museet har stor viden om og 
erfaring med engenes undervisningspotentiale i form 
af  områdets historie og natur og de fortællinger, der er 
knyttet til området. Det er tilmed gratis for folkeskoler 
at gøre brug af  naturvejlederne. 

Del viden 
Opret en vidensbank, der forvaltes af  en af  enge-
ambassadørerne, og som alle lærere har adgang til. 
Indholdet kan bestå af  idéer til udeskole, lærernes 
egne undervisningsmaterialer m.v. Organiser den på 
en platform, som alle lærere har adgang til. 
  
Skab kontinuitet 
Afhold fx 2 årlige møder i lærernetværket med fokus 
på sparring og udveksling af  erfaringer og 
undervisningsmateriale. Det vigtigste er kontinuitet. 
Værtskab og forberedelse af  idéer til 
undervisningsforløb kan gå på tur mellem skolerne. 
Lærerne har foreslået marts og august som oplagte 
tidspunkter at mødes på. Det giver mulighed for at 
igangsætte udeskole i perioden efter mødet og at 
indarbejde udeskole i årsplanen.
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Adgang
Jeg bruger sjældent Skjern Å. Hvordan skal vi 
komme derud? Hvis vi skal cykle derud, tager 
det lang tid, når man skal have 24 elever af  
sted. Og kan jeg have alle tingene på min cykel? 
På 45 minutter kan jeg ikke stable alt vores 
udstyr og elever på cykler og nå ud til engene. 
Selvom det kun tager 10-15 minutter at nå 
derud, er det stadig 25 minutter af  en lektion, 
og så skal vi jo også fragte alt udstyret og have 
prøver med tilbage. Samtidig er det vigtigt, 
selvom det hedder udeskole, at have en bygning, 
man kan gå ind i. En slags base, hvor man 
kan sige, at det er her, vi er. Med borde og stole, 
hvor man kan sidde lidt klasseværelsesagtigt. 
Naturfagslærer, Kirkeskolen

Udeskole er noget, som jeg går meget op i, og det 
er noget, som jeg gerne vil noget mere, men det er 
gået lidt langsomt med at komme i gang med 
det, fordi jeg ikke er kendt i området. Det at 
sætte sig sammen med andre lærere og få serveret 
en masse steder, man kan tage hen, gør det 
nemmere for mig, for så behøver jeg ikke at tage 
ud og lede. Jeg vidste fx slet ikke, at 
Naturcenter Skjern Å eksisterede. Det er lige 
præcis sådan noget, jeg har gået og drømt om til 
min undervisning. Jeg synes, at et kursusmodul i 
form af  et roadtrip til alle de gode steder, man 
har adgang til, kunne være rigtig brugbart.  
Naturfagslærer, Amagerskolen

Skab større kendskab og bedre adgang til engene 
Når man skal i gang med udeskole i engene, er det afgørende at have en viden om engenes 
potentiale og gøre det nemmere at bevæge sig mellem skolerne samt faktisk at kunne bruge 
engene til undervisning. 
  
En barriere for lærerne er både manglende kendskab til engenes naturgivne muligheder i 
undervisningssammenhæng, besværlighederne i forbindelse med transport til og fra engene 
og de manglende faciliteter til undervisning i engene. Hvis lærerne skal i gang med at bruge 
engene, er det derfor vigtigt, at der skabes nemmere adgang til at undervise i engene. 
  
Ved at formidle et lettilgængeligt overblik over særligt udbytterige og undervisningsvenlige 
steder i engene får lærerne dels adgang til viden om engenes potentiale, dels gøres det 
nemmere for dem at bruge området i dagligdagen.  
  
Formålet med bedre adgang til engene er at gøre udeskole til et oplagt og legitimt alternativ 
til den almindelige klasseundervisning.

NATUR
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IDÉER TIL KOMMUNEN 

Igangsæt formidlingsindsats om engene 
Eftersom flere lærere er tilflyttere eller pendlere, er det 
ikke en selvfølgelighed, at de kender de offentligt 
tilgængelige faciliteter, herunder udstillingslokalerne 
Naturcenter Skjern Å og Naturcenter Skjern Enge, 
heller ikke selvom der findes informationsmateriale 
om Skjern Enge. Der er behov for en koordineret 
indsats for at styrke kendskabet til både engene og 
institutioner om engene. 

Opstil materialekasser på udvalgte lokaliteter 
Materialekasser på de mest undervisningsoplagte 
steder i engene kan være en hjælp til lærerne, så de 
ikke skal transportere (alt) udstyr, hver gang de tager 
af  sted med en klasse. Lærerne kan på forhånd som en 
del af  forberedelsen af  et udeskoleforløb anbringe 
udstyr i materialekasserne. Alle fire skoler kan have 
adgang til og ansvar for kasserne og dele indholdet. 

(Med)finansier enge-cykler til skolerne 
Flere lærere og skoleledere har tilkendegivet, at en 
særlig stor barriere for at bruge engene er, at alle 
elever ikke altid har en cykel. Opret en pulje til at 
(med)finansiere, at skolerne altid har et mindre antal 
enge-cykler til rådighed.

IDÉER TIL SKOLERNE 

Gennemfør roadtrip 
Mange lærere har ikke forberedelsestid nok til at 
besøge engene forud for et undervisningsforløb, og 
det kan holde dem tilbage fra at give sig i kast med 
udeskole. Skolerne kan derfor med fordel arrangere et 
3-timers eftermiddagskursus for naturfagslærere, hvor 
en naturvejleder fra Ringkøbing Skjern Museum 
introducerer området og viser lærerne relevante 
undervisningssteder i engene. 

Kortlæg lokale ressourcer 
Der findes en række aktører med viden om engene. 
Det er fx museer, Naturstyrelsen, virksomheder, m.fl. 
Brug enge-netværket til vidensopbygning og -deling. 

Opret grejbank  
Etabler en mobil ”grejbank” på tværs af  skolerne med 
feltudstyr, kikkerter, fangstnet m.v. Grejbanken kan gå 
på skift, så alle skoler har banken på egen skole i en 
måned fra april til september. Den fælles bank gør det 
muligt at samfinansiere dyrere materialer, og den 
lægger naturligt op til brug i den periode, hvor den er 
til stede på skolen.

IDÉER TIL LÆRERNE 

Udarbejd færdselskort 
Der er stor forskel på at færdes i engene alene, i en lille 
gruppe af  voksne eller som eneste voksne med ansvar 
for op til 28 elever. Derfor kan noget så enkelt som et 
oversigtskort over området være en oplagt idé. Et kort 
med anbefalinger til, hvordan man nemmest kommer 
til engene, hvor man bedst kan samles, hvilke områder 
der navnlig er gode til hvilke temaer, hvor man kan 
finde lidt læ osv. Det er lærere, der har erfaring med 
undervisning i området, der bedst kan beskrive både 
barrierer og løsninger. Brug derfor lærernetværket til 
vidensopbygning og -deling og til at udarbejde et 
færdselskort. Beskriv detaljeret spørgsmål som 
transport til og fra engene (bus, cykling m.v.), færdsel i 
engene (fodtøj, trækfærger m.v.), 
undervisningsfaciliteter (lokaler, skilte m.v.), 
risikoelementer (cykelhjelm, trafik, vand, kvæg m.v.), 
navigation (kort og tid) og kommunikation (beskeder, 
medbragt materiale m.v.). 

9



Jeg har fra starten tænkt, at der var mange 
muligheder ude i engene, og jeg ser et kæmpestort 
potentiale. Men jeg har været begrænset af  
tiden. Man bruger hurtigt en dobbeltlektion på 
at have meget kort aktiv undervisning på grund 
af  transporten. Eleverne skal jo helst være 
derude i 4-6 timer, for at det giver rigtig mening. 
Og så skal jeg bytte timer med mine kollegaer 
eller gå til min leder for at få lavet om i 
skemaet. Det er alle de der små ting, jeg synes, 
der er det værste i forhold til at bruge engene. 
Det fungerer ikke at gøre det selv. Som 
individuel lærer er det svært at komme i gang og 
finde ud af, hvordan det skal organiseres, men 
hvis man gjorde det tværfagligt, kunne man jo 
fordele tingene. 
Naturfagslærer, Tarm Skole

Tiden er den største hæmsko, men man 
kunne måske tænke flere fag ind. Fx kunne 
man på fire lektioner have en kombi, hvor to 
af  dem var fysik og kemi og to af  dem dansk 
eller matematik. Man kunne også være to 
lærere på. Netop i engene ligger der et 
potentiale for både naturfag og andre fag som 
samfundsfag og historie i at lære eleverne om 
lokalområdets historie. Samarbejdet kan også 
udmøntes gennem det potentiale, som 
sammenlægningen af  naturfagene i 
overbygningen, har. Sådan kunne det 
tværfaglige samarbejde give noget i forhold til 
det tidsmæssige. 
Skoleleder

Brug tværfaglighed til at opnå bred forståelse og tid til fordybelse 
Skoleskemaers tidsmæssige ramme kombineret med logistiske udfordringer levner som 
nævnt kun sparsom tid til at bruge engene i den almindelige undervisning endsige 
muligheden for at fordybe sig derude.  

Ved at bruge udeskole som metode i ikke blot naturfag, men i flere fag og sætte fokus på de 
undervisningsmuligheder i fag som historie, samfundsfag, dansk og matematik, som engene 
tilbyder, kan lærerne i samarbejde planlægge længere og mere integrerede 
undervisningsforløb. 

Med en tværfaglig tilgang kan udeskole i engene blive en del undervisningen hen over en uge 
eller måned, således at udeskole ikke kun er forbeholdt naturfag og temadage.

Tværfaglighed

NATUR
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Besøg engene med lærerne  
Inviter jer selv – repræsentanter fra kommune og evt. 
andre institutioner – på en årlig besøgsdag i engene i 
form af  en fælles bustur med naturfagslærerne. Turen 
kan fungere som en såkaldt lyttetur, hvor lærere 
fortæller om engene og deres erfaringer med at 
bedrive udeskole derude og om såvel de barrierer som 
de potentialer, de ser. 

Forbind bynaturen med engene 
Ganer Å, Kirkeåen og Tarm Bæk løber alle ud i Skjern 
Å og udgør derfor et pragmatisk og lettilgængeligt 
alternativ til engene som areal for udeskole. 
Kommunen kan på forskellig vis tydeliggøre, hvordan 
man lettest kommer til disse alternative områder. 

IDÉER TIL SKOLERNE 

Gør fagdage tværfaglige 
Flere skoler har kun et begrænset antal fagdage om 
året, hvorfor naturfagene kun har en enkelt dag til 
rådighed. Gennem den tværfaglige tilgang kan 
naturfaget indgå hyppigere i fagdage, og udeskole i 
engene kan udbredes til flere fag.  

Tænk fleksibilitet ind i skemalægning 
Ved at lægge to naturfagstimer efterfulgt af  to 
matematik- og eller dansktimer skabes bedre 
muligheder i hverdagen for at lave tværfaglige 
undervisningsforløb, hvor tid og afstand ikke i samme 
grad bliver en barriere for udeskole i engene. 

Opret tværfaglig idébank 
Andre lærere kan i endnu højere grad end 
naturfagslærere være betænkelige ved, hvordan de kan 
sikre fagligheden i forbindelse med udeskole i engene. 
Derfor kan andre lærere også have glæde af  et 
kursusforløb om udeskole (se afsnittet ”Uddannelse”) 
og af  en tværfaglig idébank. Via idébanken kan 
lærerne trække på hinandens erfaringer, og udeskole 
kan dermed få et bredere fagligt grundlag. 

Samarbejd på tværs af  institutioner 
En tværfaglig tilgang til brugen af  engene vil også 
kunne skabe og understøtte et større fagligt fællesskab 
mellem skolerne i Skjern og Tarm – inden for og på 
tværs af  fag. Det vil også understøtte samfinansiering 
mellem skolerne i forhold til cykler, feltudstyr m.v. En 
mulighed kan også være at gå sammen med andre 
uddannelsesinstitutioner, fx ungdomsskoler, VUC, 
efterskoler, gymnasium samt museum. 

IDÉER TIL LÆRERNE 

Tværfaglig undervisning 
For at imødegå udfordringen med den manglende tid 
til udeskole i engene kan mere ”timetunge” fag som 
dansk eller matematik sammentænkes med de 
”timelette” naturfag, og dansk og matematik lader sig 
let aktualisere fagligt i engene. 

Opret idébank på tværs af  fagene 
Idébanken kan tjene til at formidle oplagte 
undervisningslokaliteter i engene og til at vidensdele 
forskellige tværgående temaer og fortællinger fra 
engene, som let kan bruges i flere eller alle fag.
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I forhold til det faglige udbytte kan du som 
underviser blive usikker, fordi du er på ukendt 
territorium, og fordi du er tvivl om, hvor du 
skal tage fat. Jeg har for nylig været på 
naturfagskursus, og jeg har været inde og kigge 
på Skoven i Skolen, og selvom der er mange 
interessante ting, så giver det ikke så meget 
mening for mig. Mange kurser har gode idéer, og 
der findes meget godt undervisningsmateriale, 
men det er det med at få det oversat til 
lokalområdet, det kniber med. Hvad er det, 
man præcist kan i engene? Det ville være rart 
med nogle færdige undervisningsoplæg. På den 
måde kunne man uden stort forhåndskendskab 
kaste sig ud i noget nyt. Det handler lidt om, at 
vi bliver holdt i hånden. Det er sådan set min 
største barriere. 
Naturfagslærer, Skjern Kristne Friskole

Det kræver ro i maven for både ledere og lærere 
på grund af  målingsparadigmet. Kan man som 
lærer stole på, at udeskole og læring følges hånd 
i hånd? Der er måske behov for mere viden på 
området, så det ikke ender med 
mavefornemmelser. Lærerne har brug for 
opbakning og at blive mindet om, hvorfor 
udeskole er en god idé. Det skal ikke bare være 
små skridt, men stædige skridt.  
Skoleleder

Styrk faglighed ved udeskole i engene gennem videreuddannelse 
Når man flytter undervisning ud af  skolens bygninger, opstår en ny undervisningssituation, 
der dels er udfordret af  de rammer for pædagogik og didaktik, som uderummet sætter, dels 
udfordret af  lærerens tab af  kontrol og autoritet. Elevernes nysgerrighed kan sætte lærerens 
viden på prøve, da eleverne udenfor stimuleres til at stille spørgsmål, som læreren måske ikke 
kan svare på. 

En barriere for naturfagslærernes brug af  engene er, at de bekymrer sig over, hvorvidt de 
kan sikre den faglige kvalitet. Naturfagslærerne er meget naturligt fokuseret på at både 
”vide” og ”kunne” deres faglighed. De har behov for at have et godt kendskab til de steder, 
de tager ud til, at have struktur på undervisningsforløbet og at kunne forklare, hvad eleverne 
ser og hører, og svare på de spørgsmål, som, de stiller. Alternativt oplever de udeskole mere 
som et problem end et bidrag til de krav om videns- og læringsmål, som de skal opfylde. 
Uddannelse i, hvordan man bedriver udeskole, er derfor et oplagt sted at begynde. 
  
Ved at tilbyde lærerne videreuddannelse understøttes fagligheden i forbindelse med udeskole 
i engene, og lærerne bliver trygge ved at flytte undervisningen ud af  klasseværelset. 
  
Det overordnede formål med videreuddannelse er at øge brugen af  engene i undervisningen 
og sikre, at undervisning i engene ikke kun er en undtagelse og i mangel af  bedre, men i 
stedet bygges op omkring faglige, pædagogiske og didaktiske overvejelser.

Uddannelse
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Bak skolerne op 
Skolernes barriere i forhold til at bruge udeskole 
handler i høj grad om at lærernes forberedelsestid. 
Igangsæt dialog mellem kommunalforvaltningen, 
skoleledere og lærere om, hvad udeskole både bidrager 
med og kræver af  lærere, forældre og elever, og meld 
ud om kommunens tilgang hertil. Iværksæt fx i 
samarbejde med skoleledere og enge-netværket en 
koordineret indsats for, at lærere fra alle fire skoler 
gennemfører kursusforløb om udeskole, evt. et andet 
sted i landet. 

Udbyd lokalt kursus i udeskole 
Inviter forskere, lærere og lokale naturvejledere med 
erfaring i udeskole til at afholde et kursus om 
undervisningspotentialerne i engene. Målgruppen kan 
med fordel være både naturfagslærere og andre lærere. 

Kortlæg og distribuer undervisningsmaterialer 
om engene  
Mange lærere tilkendegiver et manglende kendskab til 
de konkrete forhold på i engene, fx: Hvilket landskab 
møder mig, hvilke mennesker har levet her, hvilke 
historier gemmer stedet på, og hvilke dyr og blomster 
kan jeg forvente at se? Lærerne ønsker et lokalt 
tilpasset undervisningsmateriale, der kan forberede 
dem på, hvad de og eleverne kan møde på stedet, og 
hvilke historier der ligger under det, som møder dem. 
Udpeg og afsæt ressourcer til en enge-ekspert blandt 
lærerne på hver skole, der har ansvar for at indsamle 
og oversætte undervisningsmaterialer til den lokale 
kontekst.

IDÉER TIL SKOLERNE 

Bak lærerne op 
Lærernes barriere i forhold til udeskole i engene 
handler bl.a. om deres forpligtelse på de faglige 
læringsmål. Igangsæt dialog mellem ledelse, lærere og 
forældre om forskellige potentialer ved udeskole, og 
meld ud om skolens tilgang. En fælles fortælling på 
skolen (gerne understøttet af  forskning), der beskriver, 
hvorfor skolen vil bruge udeskole som en ny og 
supplerende målsætning for skolens uddannelse af  
eleverne, giver naturfagslærerne tryghed i forhold til 
forpligtelsen på læringsmål og fagligt udbytte af  
udeskole. En sådan fortælling kan yderligere styrke 
skolernes image – både i deres indbyrdes konkurrence 
og i forhold til at tiltrække børnefamilier til 
lokalområdet. 

Kvalificer lærerne gennem kursus i udeskole 
Selv de mest lokalt kendte og udeskoleentusiastiske 
lærere kan med fordel understøttes gennem 
videreuddannelse i udeskole og med ressourcer til at 
oversætte undervisningsmaterialer til den lokale 
kontekst. Lærernes manglende tryghed i forhold til 
fagligheden i udeskole beror i høj grad på manglende 
viden om, hvad forskning om udeskole godtgør, og på 
manglende uddannelse i og erfaring med selv at stå for 
udeskoleforløb. Hertil kommer manglende tid og 
kompetencer til at oversætte undervisningsmaterialer 
til de lokale forhold, fx landskabsmæssige 
karakteristika og den lokale flora og fauna. Lærerne 
efterspørger derfor inspiration og konkrete idéer til, 
hvordan udeskole kan aktualiseres i netop engene. 
Tilbyd derfor kurser i udeskole.  

Sammentænk bevægelse, udeskole og åben skole 
I stedet for at de tre læringsformer bevægelse, 
udeskole og åben skole indbyrdes konkurrerer, bør de 
sammentænkes. Ved at samle målsætninger for 
skolerne i konkrete projekter i engene gøres brugen af  
engene ikke blot legitim, men til et naturligt aktiv, 
samtidig med at der kommer fokus på udeskole.

IDÉER TIL LÆRERNE 

Benyt skoven-i-skolen.dk, UdeskoleNet og andre 
vidensportaler 
Der findes en række vidensportaler, som 
naturfagslærere og andre lærere med fordel kan bruge i 
deres forberedelse af  udeskoleforløb. Brug evt. 
lærernetværket til at udarbejde en liste over disse 
portaler og deres forskellige kvaliteter. 

Brug lokale fortællinger 
Suppler fagligheden med lokalhistorie og lokale 
fortællinger. Benyt lokale ressourcepersoner og 
lærernetværket til at udveksle viden om lokalhistorien 
og gode fortællinger (og røverhistorier) om området, 
der kan fange elevernes opmærksomhed. 

Brug udeskole som metode 
Brug udeskole som en fælles, eksplorativ 
undersøgelsesform sammen med eleverne i stedet for 
at forberede svar på alle tænkelige spørgsmål. 
Forbered den røde tråd og det overordnede tema, og 
giv derefter rum til, at selve undervisningen er en mere 
åben proces, der kan gå nye og uventede veje. 
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Ejerskabet bør først og fremmest ligge hos 
lærerne. Det er helt centralt. Men det er os som 
ledere, der har ansvar for at skabe rammerne i 
form af  tryghed og tid til lærerne, så de føler, at 
der er opbakning. Her tror jeg, at forvaltningen 
skal være bag skolerne, for at tanken om 
udeskole og læring i engene skal lykkes. 
Skoleleder

Det er vigtigt, at det er en lærer, der er 
koordinator og har fået timer til at kæde det 
sammen. Der skal være en til at tage initiativet 
til, at vi mødes. Det der med, at vi selv skal 
finde tid til at få inviteret de andre og få 
hinanden samlet, det vil aldrig komme til at 
ske. Det er ærgerligt, for hvis jeg havde tiden, 
ville jeg rigtig gerne ud i engene. Men når vi er 
så pressede, så bliver vi bare nødt til først at 
komme igennem det obligatoriske. Det handler 
om at få noget, der er brugbart, samtidig med at 
man bliver holdt til ilden. 
Naturfagslærer, Kirkeskolen

Afsæt ressourcer til og sæt opmærksomhed på udeskole i engene 
Når man satser på udeskole, er det naturligvis vigtigt at kortlægge, hvilke ressourcer der er 
behov for, samt rent faktisk at afsætte dem. En barriere for naturfagslærerne i forbindelse 
med udeskole er som nævnt, at de mangler skemafleksibilitet, transportmuligheder, 
undervisningsmaterialer og forberedelsestid. 

Disse ressourcer er der ikke nogen enkelt instans, der kan levere, men med en dialog mellem 
kommunens forvaltning, skoleledere, skolebestyrelser, lærere, elever og forældre kan 
fundamentet skabes. Alle store forandringer begynder i det små. 

Ved at afsætte lidt flere økonomiske ressourcer og ved at udbrede et budskab fra kommune 
til skoler, fra skoler til forældre og lærere og fra lærere til elever om, at udeskole i engene er 
kommet på dagsordenen, og at skolerne i Tarm og Skjern samarbejder på dette 
indsatsområde, sås de første frø. 

Formålet er at fjerne en af  de største barrierer – ressourcemangel – for at komme videre 
med brugen af  udeskole i kommunen.

Ressourcer

NATUR
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IDÉER TIL KOMMUNEN 

Udbred kendskabet til lokale eksperter 
Folkeskoler kan i dag gratis gøre brug af  
naturvejledere, men det sker ikke i særlig stor grad. 
Det skyldes primært manglende kendskab til 
muligheden – ikke et manglende behov. Udbred derfor 
kendskabet til naturvejledere og andre lokale 
eksperter. 

Afsæt ressourcer til samarbejde på tværs af  
skolerne 
Understøt etablering af  et fælles naturfagligt forum 
gennem løbende kurser, workshops og fælles 
vandringer i engene og gennem samarbejde mellem 
kommune og skoler. 

Udpeg en enge-koordinator i kommunen 
Understøt samarbejdet mellem skolerne ved at udpege 
en enge-koordinator i kommunen, som skolerne og 
lærerne kan trække på i forhold til viden om og 
koordinering af  indsatsen. Ved at udpege en central 
tovholder i kommunen understøttes netværkene, og 
den energi, som allerede er opstået i forbindelse med 
nærværende projekt, kan udnyttes. Hvis kommunen 
afsætter ressourcer, vil skoleledere og lærere også selv 
finde det mere meningsfuldt at bidrage til den samlede 
indsats med at udbrede udeskole i engene.

IDÉER TIL SKOLERNE 

Afsæt tid til tovholder 
Understøt på ledelsesniveau samarbejdet på tværs af  
skolerne ved at afsætte timer til, at lærere kan deltage i 
netværksmøder samt erfaringsudveksle på tværs af  
skolerne. Udpeg en tovholder med ansvar for løbende 
at indhente erfaringer og formidle dem i 
lærernetværket, at indkalde til møder  og være primus 
motor på den evt. årligt tilbagevendende 
naturfagsdag/festival. 

Søg sponsorater 
Kontakt virksomheder om at blive medspillere i 
satsningen på udeskole. Virksomheder kan på flere 
måder rumme ressourcer, der kan anvendes i 
udeskolesammenhæng. Ud over at virksomhederne 
ofte har lyst til at bidrage, handler det for dem også 
om lokalområdets fremtid og sikringen af  kompetent 
arbejdskraft. 

Synliggør samarbejdet 
Brug forskellige kommunikationskanaler til at udbrede 
budskabet om, at udeskole er kommet på 
dagsordenen. Indhent ressourcer fra kommunen til i 
samarbejde at bruge Skjern og Tarms skoler som 
testcases for udeskole, inden indsatsen udbredes til 
resten af  kommunens skoler. 

IDÉER TIL LÆRERNE 

Få forældrene med 
Benyt forældremøder til at fortælle om fordele og det 
faglige udbytte ved udeskole, men også de praktiske 
udfordringer, det er forbundet med. En kollektiv 
opbakning fra forældrene kan gøre det betydeligt 
nemmere for lærerne at tage beslutningen om oftere at 
lave udeskole og bede om hjælp fra forældre, fx om at 
sørge for cykler til deres børn, sikre fornuftig 
påklædning etc. Og måske er der blandt forældrene 
også nogle med viden, kompetencer og andre 
ressourcer, der kan bruges i engene. 
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Samarbejde på tværs af  skolerne handler om at få 
en kultur til at fungere. Det handler om både det 
uformelle og det formelle, hvis man vil skabe en 
kulturændring. Hvis man vil flytte noget på 
relationen mellem Skjern og Tarm, skal man 
starte med børnene. Børn i dag kender ikke nok 
til området og sætter måske ikke lige så meget pris 
på åen og landskabet, idet de er født efter 
genslyngningen. Men engene er ikke bare til for de 
lokale skoler, men for alle skoler i kommunen og 
skoler i andre kommuner. Et forum eller et 
netværk vil være afgørende i den sammenhæng. 
Det handler om noget, der er større end skolerne og 
undervisningen selv. 
Skoleleder 

Hvis vi skal gøre det her område attraktivt for 
alle, for både børn og børnefamilier, vil det være 
godt, hvis vores overbygninger kunne arbejde 
sammen om valgfag på tværs af  skolerne. Jeg ved, 
at jeg har nogle lærere, der vil lægge mange kræfter 
i sagen, hvis man går videre med det her og får 
opbakning fra kommunen. Det her er jo 
Naturens Rige, og udeskole kunne være med til 
at brande kommunen. 
Skoleleder

Dette idékatalog tilbyder en række idéer til lærere, skoler og kommune. Idéerne kan 
sammensættes strategisk fra centralt hold som en del af  en koordineret og langsigtet indsats og/
eller de kan håndplukkes af  hver gruppe af  interessenter og anvendes på kort sigt og til konkrete 
formål. 

Skolesamarbejdet om anvendelsen af  Skjern Enge i undervisningen er et godt sted at begynde i 
arbejdet på at mindske den mentale og sociale afstand mellem Skjern og Tarm. Men arbejdet bør 
række langt videre end lærernes undervisning. Lærerne kan naturligvis ikke gøre det alene. For at 
et tværgående samarbejde skal lykkes, er der behov for en helhedsorienteret indsats, der har 
opbakning fra skolebestyrelser, skoleledere og kommune. Forældre, lokale institutioner, 
virksomheder og andre lokale og regionale aktører bør også inddrages. 

Interviews med lærere, skoleledere m.fl. viser, at der er en stor vilje til at bruge engene til 
udeskole, og at udeskole med læreivrige elever kan anvendes som en velvalgt og stærk løftestang 
for et samarbejde mellem Skjern og Tarm. Ved at skabe en større forståelse af  og anvendelse af  
et de stedsspecifikke og unikke kvaliteter ved engene kan der skabes stærkere tilhørsforhold til 
lokalområdet blandt elever, lærere og skoler. Det, der forbinder snarere end adskiller Skjern og 
Tarm, gøres synligt, og en ny fortælling og selvforståelse som ét område kan tage form.  

Større kulturændringer begynder i det små. Det kan måske forekomme af  mindre betydning, at 
skolerne i Skjern og Tarm begynder at satse mere på udeskole, når man ser på de store 
strukturelle udfordringer, som et såkaldt udkantsområde i disse år står over for. Men den 
kommunale målsætning om at bringe Skjern og Tarm sammen som et af  fire urbane vækstcentre 
i kommunen må – ud over en række større økonomiske og infrastrukturelle incitamenter og tiltag 
– samtidig sørge for små og vedkommende sammenbindinger, som man kan tale om på såvel 
skolens lærerværelse som ved familiens middagsbord. Skolebørn i engene er et godt sted at starte.

Perspektiver
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