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Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl er en enestående facilitet, som frit kan bruges af
lærere og pædagoger i Middelfart Kommune. Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl ligger i
Naturparken Hindsgavl Dyrehave, som er et ca 350 Ha stort område incl Dyrehaven på 180
Ha. Kort og folder over området kan ses på www.hindsgavldyrehave.dk.

Centeret består af huset og aktivitetsområdet
Huset består af en vinge med 2 kontorer til naturvejlederne, et mødelokale og et lille tekøkken. Midterdelen af huset er et undervisningslokale og et udstillingslokale. De to rum
kan adskilles med en skydevæg, eller slås sammen som et stort rum.
Undervisningslokalet er tænkt som et tilbud til kommunens skoler og institutioner. Som
skole har du her en oplagt mulighed for, at flytte naturfagsundervisningen ud for en dag
eller en længere periode. Her vil det være muligt at eksperimentere inden for en lang række naturfaglige emner og temaer.
Undervisningslokalet har høje arbejdsborde, smartboard, vask og el-udtag i gulvet. Det er
i dette lokale, at vores samling af opslagsbøger, inspirationsmaterialer, udstoppede dyr og
grej til diverse undersøgelser findes.
Lokalet kan GRATIS bookes af skoler og børnehaver fra Middelfart Kommune.
Udstillingslokalet er åbent for offentligheden alle dage kl. 10-15 bortset fra mandage, i
perioden 1. april – 30. september. Uden for denne åbningstid, kan lokalet også bookes af
skoler og institutioner. Man er selvfølgelig altid velkommen til at kigge på udstillingen i
åbningstiden.

Den anden vinge i huset er madpakkerummet. Her er der mulighed for at søge ly for regn,
blæst eller sol. Der er bord/bænkesæt som kan flyttes rundt. Madpakkehuset er offentligt
tilgængeligt alle dage hele året rundt.
I forbindelse med Madpakkehuset er toiletter, som er åbne året rundt.

Aktivitetsområdet kan bruges både til leg og læring
Den fantastiske legeplads er inspirerende for både store og små. Både til fri leg i ”frikvarteret” eller til mere styrede opgaver.
Aktivitetsområdet har to bålpladser, hvor du er meget velkommen til at tænde op. Der
ligger brænde og bålgrej i det åbne grejrum.
Rundt om på hele aktivitetsområdet er plantet forskellige hjemmehørende danske træarter. Der er også en æblehave med mange forskellige æbletræer.
Hele området er plantet til, så der med tid opstår flere ”rum”. Det er oplagt, at inddrage
centerets mange udendørs faciliteter i undervisningen.

Skoven, Sletten, søen og havet ligger lige uden for døren, og kan bruges til undervisning
og leg. Det er oplagt at arbejde med de naturvidenskabelige fag – men ALLE skolens
fag kan gøre brug af uderummet. Det kan være alt fra en guidet tur, feltundersøgelser,
bålmad, matematik i skoven, billedkunst eller traditionelt biologisk arbejde. Søg f.eks
inspiration på www.skoveniskolen.dk. Området er også godt når man skal arbejde med
de sociale relationer i klassen. Legepladsen, Djeeo, gps-løb, samarbejdsøvelser mm giver
mulighed for at se eleverne i nye rammer.

Eksempler:
Matematik 7-10 kl. - Den første hugst – tværfagligt med biologi
(®Opstille, afgrænse og løse både rent faglige og anvendelsesorienterede
matematiske problemer og vurdere løsningerne, bl.a. med henblik på at generalisere resultater. ®Kende og anvende målingsbegrebet, herunder måling og beregning i forbindelse med omkreds, flade og rum. ®Behandle eksempler på problemstillinger knyttet til den samfundsmæssige udvikling, hvori bl.a. økonomi, teknologi
og miljø indgår)
Dansk 0.-2. kl. - Fortæl om et dyr - tværfagligt med natur/teknik
(®Udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk. ®Skrive enkle små fagtekster.
®Udtrykke sig i enkel produktioner med billede og tekst. ®Beskrive udvalgte dyr fra
nærområdet. ®Kende naturområder hvor navngivne dyr lever. ®Anvende udstyr, 		
redskaber og hjælpemidler, herunder simple fælder til dyr, lup, termometer og kort.
®Formidle resultater og erfaringer..)
Engelsk 3.-6. kl. - Ordjagt i skoven – tværfagligt med idræt
(®Deltage i sproglege og små rollespil. ®Anvende et grundlæggende ordforråd til
at kunne forstå og tale med om nære emner. ®Indgå i og skabe forskellige idrætslige
lege sammen med andre. ®Deltage i idrætsaktiviteter i uderummet. ®Forholde sig til
tabe-/vindereaktioner i konkurrence.)

Et besøg på Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl kan være en del af en indledning FØR et
forløb, en undersøgelsesfase UNDER et forløb eller en afslutning EFTER et forløb. Der er i
alle faser muligt at booke en naturvejleder. Naturvejlederen kan også bruges til sparring i
forberedelsesfasen. Det er, i begrænset omfang, muligt at få naturvejlederen ud på skolen.

Grej
På aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl findes to slags grejrum:
Det åbne grejrum ligger i forbindelse med madpakkehuset og er tilgængeligt for alle til
alle former for leg og læring i og med naturen. Du kan for eksempel tage et fangstnet med
til et af Dyrehavens vandhuller eller tage et lupglas med i skoven. Der vil også være små
plancher der viser hvilke dyr du kan finde, samt inspirationsmateriale til oplevelser i naturen. Det er også her du finder bålgrej og brænde.
Det andet grejrum er en aflåst læringsbank, som kan benyttes af lærere og pædagoger
når de booker undervisningslokalet. Her findes forskelligt feltudstyr som kan benyttes til
aktiviteter ved vandhullet, i skoven eller på sletten. Der findes udstyr til arbejdet med skovens planter og træer, småkravl eller livet i vand-hullet. En inventarliste kan ses på hjemmesiden www.hindsgavldyrehave.dk

Med FynBus´ nye direkte linjer, kan klassen nemt komme til Middelfart Station og videre
til det nye stoppested ved Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl. Bussen kører direkte fra
skolen om morgenen og hjem igen efter frokost.
Alle kommunens folkeskoler serviceres. For at se hvilken dag der køres fra netop din skole
- tjek køreplanen på www.fynbus.dk.

For at bestille pladser i bussen og udfyldelse af rekvisition – kontakt skolens kontor.
Spørgsmål vedrørende booking af bus. Kontakt skoleafdelingen Randi Nellemann:
E-mail
Telefon

randi.nellemann@middelfart.dk
8888 5423

Hvis du ønsker at booke undervisningslokalet til egen undervisning, eller hvis du ønsker
at booke naturvejledning, skal du kontakte naturvejleder Rikke Vesterlund:
E-mail
rikke.vesterlund@middelfart.dk
Telefon
2347 2709
SkoleIntra via Fællesnettet
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