
 

Fugler i barnehage og skole – program 22.-24. mai 2009 
 

Kurset tar sikte på å gi deltakerne opplevelser og metodiske tips for å kunne arbeide med fugler i 

barnehage og skole. 

Gjennom forelesninger og praktiske oppgaver vil deltakerne få mange ideer til hvordan skolens og 

barnehagens nærområder kan utnyttes. 

Kurset vil hovedsakelig bestå av feltarbeid der deltakerne vil få bade faglig og pedagogisk påfyll. 

Kursdeltagerne vil delta på ringmerking av fugler. 

 
 Fredag 22. mai 
kl 14.00-15.00  Oppstart og informasjon om kursopplegg. 

Bjørby gård Ilseng. Kursdeltakerne etablerer seg. 

Alternative bomuligheter. Gymsal/klasserom Breidablikk skole på medbrakt madrass. 

Koordinator for overnatting på skolen: Pål Rønningen 

 

kl 15.00-15.45 Fugler i skolen 

Hva sier rammeplanen for barnehagen og læreplanen for skolen? 

Hvordan presenteres fugler i faktabøker og skolebøker? v/Trond Vidar Vedum 

 

kl 16.00-16.45 Hva gjør fuglene så spesielle? 

Vi ser på anatomi og fysiologi 

Forberedelse til ringmerking 

Hva ser vi på når vi har levende fugler i hånda? v/Ingvald Ekeland 

 

kl 17.00 Enkelt måltid i gapahuken på Bjørby gård 

 

kl 18.00 Feltarbeid/Metodikk 

Fuglekasser i undervisningen v/Trond 

Artskunnskap v/Trond og Ingvald 

 

kl 21.00 Kveldsmat 

 

kl 22.00 Lytting etter nattsangere på Bjørby og på Starene, Horne gård v/Ingvald 

Eventuell kaffeprat i gapahuken på Bjørby gård utover natta 

 

  

Lørdag 23. mai 
kl 06.00-10.30 Ringmerking på Starene 

Praktisk arbeid og metodikk v/Ingvald 

 

kl 09.00-10.30 Vi dekker opp til frokost på ringmerkingsplassen på Starene 

 

kl 11.00-12.00 Fugler i barnehage og skole 

Aktiviteter. Kasser. Fôringsplass 

Vi er naturforskere 

Tverrfaglig arbeid. Tips på aktiviteter i skolen v/Trond og Ingvald 

Breidablikk skole 

 

kl 12.00-13.00 Vi snekrer fuglekasser i sløydsalen 

Demonstrasjon av forskjellige kassetyper for ulike arter v/Trond og Pål 

 

kl 13.00-15.00 Lunsj + siesta 

 

 



kl 15.00-18.00 Vi besøker de store hullrugerne: Ugler, ender, kaier og skogduer 

Drøfter metodikk i forhold til barnehage/skole 

Vi studerer også livet i noen utvalgte og nygravde dammer på Starene 

 

kl 18.00-20.00 Vi lager felles middag i gapahuken på Bjørby gård 

 

kl 20.00-22.00 Ekskursjon til fugleområde i kulturlandskap/skog i Stange 

Kveldssangere v/Ingvald og Trond 

 

kl 23.00 Hygge i gapahuken på Bjørby gård 

De som ønsker å lytte til nattsangere eller rikser får tilbud om det v/Ingvald 

 

  

Søndag 24. mai 
kl 07.00-09.00 Ekskursjon til fugleområde i skogsmiljø 

Vi lytter til fuglesangen en vårmorgen 

Lokking av fugl ved hjelp av CD 

Bruk av forskjellige feltutstyr, teleskoper, digitalkamera v/Ingvald 

 

kl 09.00-10.00 Frokost gapahuk/skole 

 

kl 10.00-13.00 Ekskursjon til aktuelt fugleområde 

Metodiske tips for fuglearbeid i barnehage/skole v/Trond 

Informasjon om Fuglevennskoler v/Morten Ree fra NOF 

Hva kan NOF bidra med i forhold til barnehager og skoler? 

 

kl 13.00-14.00 Oppsummering 

 

 

 


