FAQ Skolespor
Hvad er Skolespor?
Etablering af en sti, hvor skoleklasser gennemgår hele projektfasen.
Lærer Torben Pold har sammen med sin 8. klasse og flere landmænd etableret en sti ved Ejstrupholm.
Torben Pold fortæller: ” At eleverne har skabt denne nye sti med alt, hvad det indebærer af praktisk og
teoretisk arbejde i fremstilling af informationsmaterialet, dialog med lodsejere, presse og sekretariatet for
Spor i Landskabet har givet et uvurderligt sammenhold i klassen. Jeg anbefaler virkelig andre klasser at
deltage i Skolespor.”

Målgruppe?
7.-9. klasse. Men de yngre elever kan sagtens bruge sporet i undervisningen efterfølgende.

Koster det noget?
Nej. Alle materialer finansieres via Nordea-fonden og Miljøministeriet. Landmanden lægger gratis jord til
stien.

Proceduren?
I skal finde en lokal landmand, der vil lægge jord til et spor. Sekretariatet for Spor i Landskabet hjælper
gerne. Herefter skal I lave en ansøgning, inklusive et kort med sporets forløb, som sendes til spor@lf.dk.
Inddrag os gerne tidligt i processen. Herefter kan I gå i gang med at indsamle informationer, lave
illustrationer, fotografere, udarbejde tekster med videre, som skal bruges i jeres folder og på jeres
informationstavle. Sekretariatet hjælper jer hele vejen med opsætning, grafik, tryk og alt det andet, der skal
til.

Hvad får klassen ud af det?
Bedre sammenhold, virkelighedsnær undervisning og konstruktive kommentarer tilbage fra Sekretariatet,
følelsen af at skabe et produkt sammen og en sti, der kan bruges i undervisningen og af lokalsamfundet
efterfølgende.

Hvor kan jeg læse mere?
På www.spor.dk/skolespor.

Hvor kan jeg se et skolespor?
Foreløbig kun i Jylland ved Skanderborg og Ejstrupholm. Men der er flere på vej, så kig på
www.spor.dk/skolespor, hvor vi løbende vil skrive om nye projekter.

Hvor længe løber projektet?
Til udgangen af 2015.

Hvordan kommer jeg videre?
Tag fat i en lokal landmand og hør, om han vil lægge jord til et skolespor. Alternativt kan du kontakte
Sekretariatet for Spor i Landskabet på spor@lf.dk eller tlf. 3339 4258, så hjælper vi dig videre.

