Välkommen till dagen där vi berättar om
erfarenheter och möjligheter med
utomhuspedagogik på golfanläggningar!

Golfbanans

multifunktionella användning
med
som målgrupp

skolan

Konferens

Tisdag 9 april 2019
Motala

PROGRAM		
TISDAG 9 APRIL 2019

09:00 Välkomstkaffe och mingel
09:30 Inledning på Motala Golfklubb

Representant för Motala kommun, VD Maria Strandberg STERF, Anna
Jansson VD Spetsa AB samt Motala golfklubb presenterar sig. Anders
Szczepanski och Britta Brügge berättar kort om projektet.

10:00 En varierad utomhusmiljös betydelse för skolprestationer,
hälsa och välbefinnande. Resultat från projektets avslutade lärarintervjuer kring uppfattningar av undervisning och lärande i utomhusmiljön, pedagogisk markanvändning på en golfarena.
Anders Szczepanski, projektledare Spetsa AB.

11:00 Smedsbyskolans erfarenheter från utomhuspedagogisk

kompetensutveckling/undervisningsupplägg, bild/filmdokumentation (STERF) samt internationell spridning utifrån projektet.
Lärare som deltagit i projektet vid Smedsby skola.

12:00 Lunch på golfklubben
13:30 Exempel på utomhusundervisningsupplägg i anslutning till

golfanläggningens lärmiljöer utifrån den utomhuspedagogiska ryggsäckens innehåll.
Britta Brügge, lärare, FM utomhuspedagog Spetsa AB och
Anders Szczepanski, lärare, Dr. (Fil lic) utomhuspedagogik, Spetsa AB
och Linköpings universitet .

Välkommen till konferensen

GOLFBANANS MULTIFUNKTIONELLA
ANVÄNDNING MED SKOLAN SOM
MÅLGRUPP

På uppdrag av Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF) har Motala
Golfklubb och Smedsby skola i Motala kommun deltagit i ett projekt kring ”Golfbanans multifunktionella pedagogiska markanvändning” med lärare och elever i årskurs 1-6 (förskoleklass och fritidshem) som målgrupp, under hösten 2017 och våren 2018.
Nu är det dags att sammanfatta och sprida erfarenheterna från STERF programmet ”Multifunctional
use of golf facilities and ecosystem services focusing the golf course as a pedagogical tool” och därigenom inspirera till liknande projekt på andra svenska golfanläggningar.
Det finns evidens beträffande utomhusundervisningens betydelse för skolprestationer, fysisk
aktivitet/rörelse och naturkontakt bland barn och unga. Det vill säga undervisning och lärande både
genom ökad fysisk aktivitet och genom vistelse i gröna variationsrika utomhusmiljöer. Alla skolor har
inte tillgång till lärmiljöer/ytor i natur- och kulturområden där undervisning kan genomföras på ett
kvalitativt sätt. Det är här som tätortsnära naturpräglade golfanläggningarna kan bidra och skapa
möjligheter till en växelverkan mellan undervisning och lärande inomhus och utomhus i enlighet
med skolans nationella styrdokument (Lgr 11, reviderad 2017 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Skolverket).
För att ta del av erfarenheter och möjligheter från STERF-projektet erbjuds denna konferens.
Medverkande:

15:00 Eftermiddagskaffe
15.30 Diskussion, reflektion och summering

•
•
•
•
•
•
•
•

16:30 Avslutning

Välkomna till Östergötland och Motala kommun!

av dagens presentationer. Alla deltagare.

Maria Strandberg, VD STERF
Representant, Motala Golfklub
Representant, Motala kommun
Representant, Smedsby skola
Anna Cervin, förstelärare
Anna Jansson, Spetsa AB
Anders Szczepanski, projektansvarig Spetsa AB, Linköpings universitet
Britta Brügge, FM, utomhuspedagog, metodutvecklare Spetsa AB

PRAKTISK
INFORMATION

Tid
Tisdag den 9 april (v.15) kl. 9.00 – 16.30.

Plats
Motala Golfklubb, Tuddarp, Motala
Telefon 0141-508 40
Vägbeskrivning: Motala GK ligger cirka fem kilometer söder
om Motala, vid riksväg 50 mot Mjölby och Jönköping. Från
riksväg 50 ta av vid avfarten Södra Freberga. Följ skyltning.

Furesø Golf Club

Anmälan senast 26 mars
Anmälan sker via Spetsas hemsida:
http://spetsa.se/kurser/golfbanans-multifunktionellaanvandning-med-skolan-som-malgrupp-2
Anmäl dig senast tisdag den 26 mars. Anmälan är bindande.

Avgift
Avgift: 500:- exkl. moms. Betalas mot faktura.
Max antal deltagare 50!

Karta: Google maps

