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Til 6. klasserne + forældre. 

 
Kort og kompas. Eleverne skal lære at navigere sig selv rundt i naturen. Undervisningen 

understøtter fælles mål for idræt, da eleverne får erfaring med og viden om orienteringskort og 

kompas. 
          
Tider 2022:     

Mandag d. 5. december kl. 10:00-14:00 St. Magleby Skole 6b 
Tirsdag d. 6. december kl. 10:00-14:00 Dragør Skole  6a 

                          Torsdag d. 8. december kl. 10:00-14:00 Nordstrandskolen 6d 
                          Fredag d. 9. december kl. 10:00-14:00 St. Magleby Skole 6a 

Tirsdag d. 13. december kl. 10:00-14:00 Dragør Skole   6b 
Onsdag d. 14. december kl. 10:00-14:00 St. Magleby Skole 6c 

                         Torsdag d. 15. december kl. 10:00-14:00 Nordstrandskolen 6e 
Fredag d. 16. december kl. 10:00-14:00 Nordstrandskolen 6c 

        
 

Sted: På Kongelundsfortet, Kalvebodvej 265. Der kan både cykles og tages bus derud! Dette 

aftaler klassen selv. 

 
Vi skal være udenfor hele dagen og det er efterår. Der er mere fokus på kortlæsning og kompas end at løbe, 

så derfor skal vi have varmt tøj på! 

- overtræksbukser     

- varmt fodtøj     

- varme handsker 

- god ide med skiundertøj 

- fleecetrøje, varm og vindtæt jakke  

- varm hue 

- madpakke og drikkedunk 

 

Dette er et samarbejde mellem skolerne og ungdomsskolen. Det er ungdomsskolen der 

varetager sikkerheden og undervisningen. Undervisningen er bl.a. lavet ud fra 

Undervisningsministeriets fælles mål. Se herunder. 

 

Mvh  

Friluftsvejleder Kay Weiss og Ungdomsskoleleder Christoffer Søe 
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Fælles mål 

Alsidig idrætsudøvelse - Natur- og udeliv 

1 

Eleven kan gennemføre orienteringsløb ved 

hjælp af kort, kompas og digitale medier 

Eleven har viden om orienteringsløbskort, 

kompas og digitale medier 

2 

Eleven kan planlægge enkle 

friluftsaktiviteter 

Eleven har viden om regler og teknikker i 

friluftsaktiviteter 

  

Idrætskultur og relationer - Samarbejde og ansvar 

1 

Eleven kan samarbejde i idrætsaktiviteter Eleven har viden om samarbejdsmetoder 

2 

Eleven kan indgå konstruktivt i løsning af 

idrætslige opgaver med andre 

Eleven har viden om processer i 

gruppearbejde 

 


