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ULF i AARHUS
ULF - Undervisnings- og læringsforløb i Aarhus er Aarhus Kommunes indsats for 
at sikre, at den pædagogiske værdi i kulturinstitutioner og natur- og idrætsfaglige 
miljøer inddrages i dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse til gavn for børn og 
unges læring og trivsel.
 
Aarhus byder på et væld af læringsrige oplevelser med afsæt i kulturinstitutio-
ner, kulturskoler, natur- og idrætsfaglige miljøer. De mange forskellige udbydere 
tilbyder gennem ULF i Aarhus forløb i særlige rammer, hvor læring, oplevelse og 
faglighed går hånd i hånd. 

På portalen www.ulfiaarhus.dk samles undervisnings- og læringstilbud i kunst og 
kultur, natur og friluftsliv, naturvidenskab samt idræt og bevægelse i Aarhus og 
omegn.

Her kan lærere, pædagoger og undervisere på ungdomsuddannelserne danne sig 
et overblik og finde inspiration til planlægningen af aktiviteter og undervisning, 
der foregår uden for de vante rammer.

www.ulfiaarhus.dk

ULF - UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORLØB I AARHUS

ULF i Aarhus – undervisnings- og læringsforløb er et samarbejde mellem Børn og Unge 
og Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune, hvor ULF i Aarhus er en selvstændig del 
af Børnekulturhusets arbejde.

TEMA
DEN ÅBNE SKOLE
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ULF i Aarhus sender hver måned nyhedsbrev ud til 
grundskolen, hvor du får information om aktuelle 
forløb, gode tilbud, nye udbydere og meget andet, 
der rører sig inden for undervisnings- og læringsfor-
løb.

Tilmeld dig på hjemmesiden:
www.ulfiaarhus.dk

FN-FORBUNDET
Rollespil og oplæg om internationale forhold

RUM FOR UNDREN
Filosofi med børn

TEATER FLUKS
Intime og fysiske teaterkollager og performance-installationer

DANMARKS JÆGERFORBUND
Lær om jagt og natur - og tilbered lækkert vildtkød

MUNDU – CENTER FOR GLOBAL DANNELSE
Indslag fra den fattigere del af verden

SANGKRAFT AARHUS
”Når vi synger sammen, er vi sammen!” 

THEATRET THALIAS TJENERE
Visuelt underholdende og eftertænksomme maskeforestillinger

ARLA FONDEN
Madlejrskole om sundere livsstil og større trivsel

... OG MANGE FLERE PÅ VEJ:
Skolebridge
IMCC - International Medical Cooperation Committee
ReePark
Forsvaret
Herregårdsmuseet Gl. Estrup

Vidste du…
... at det er strømmet ind med nye udbydere og for-
løb, siden sidste års ULF-katalog udkom i juni 2015?

Savner du inputs til din undervisning, er der for ek-
sempel nye forløb om mad, sundhed, globale for-
hold, filosofi og anderledes teaterformer at finde på 
hjemmesiden.

Nye udbydere

Hop ind på hjemmesiden og læs nærmere:

WWW.ULFIAARHUS.DK

Psssssssst...
Vi har en overraskelse til dig!

et gratis forløb
til din klasse

valgfrit

nyhedsbrev
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Fra næste skoleår bliver det endnu lette-
re for skoler i Aarhus at inddrage kunst, 
kultur, natur, idræts- og foreningslivet i 
undervisningen. På www.ulfiaarhus.dk 
kan lærere og pædagoger nemt finde 
forløb, som passer ind i den faglige un-
dervisning, og forløb som styrker elever-
nes trivsel og alsidige udvikling.

Rigtig mange forløb er allerede gratis - 
søg blot på gratis i portalen, og du kan 
vælge det, der passer til dig og din un-
dervisning.

Er forløbet med betaling, har du mulig-
hed for at få hele eller dele af beløbet 
betalt af ULF i Aarhus.

Er du som lærer eller skolepædagog sta-
dig i tvivl om, hvordan du kommer i gang 
med at bruge forløbene, så hjælper 

ULF i Aarhus gerne. Du kan f.eks. bede 
ULF-konsulenterne om et oplæg på din 
skole, eller du kan benytte dig af Åben 
Skole-cafeen, hvor konsulenterne i uge 
26 står til rådighed med inspiration til 
din årsplan.
Det gælder også, hvis din skole eller 
klasse gerne vil arbejde mere systema-
tisk med at integrere kunst, kultur, natur, 
idræts- og foreningsliv i undervisningen. 

Ved at bruge ressourcerne i lokalom-
rådet og inddrage byens kulturinstitu-
tioner kan lærere og skolepædagoger 
skabe en varieret skoledag, som styrker 
børn og unges forståelse for omverden 
og det historiske og kulturelle fælles-
skab, de er en del af. Den alsidige sko-
ledag åbner samtidig for andre fælles-
skaber og læringsstile, når hele verden 
fungerer som læringsrum.

Se eksempel på kulturlæreplan på vores 
hjemmeside: www.ulfiaarhus.dk

De fleste skoler i Aarhus har allerede 
en eller flere ULF-ambassadører, som 
får direkte information om nye forløb, 
invitationer til særlige arrangementer, 
workshops m.m. Vil du også være blandt 
de første, der får informationen, så til-
meld dig nyhedsbrevet på hjemmesiden. 

I næste skoleår sætter ULF i Aarhus 
også fokus på samarbejdet mellem skole 
og idræts- og foreningsliv. 

Vil du gerne invitere din lokale idrætsfor-
ening ind i undervisningen eller SFO’en, 
så kan du søge Samarbejdspuljen for 
skole og idræts- og foreningslivet. Her 
kan foreningen få tilskud til at dække 
udgifter til f.eks. instruktører. 

vi åbner dørene for jer...

4 EKSTRA BUSTURE - ÅRLIGT...
Som følge af folkeskolereformen har Aarhus Byråd iværksat et forsøg over to år, 
hvor der gives et transporttilskud til folkeskolerne. Hver elev kan som gennemsnit 
komme på fire ekstra ture årligt ud af skolen inden for Midttrafiks rejseområde i bus-
ser og med nærbaner. 

Kontakt din leder for at høre nærmere om ordningen.

Tag bussen med børnene

brug undervisnings- og læringsforløb i aarhus
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ULF i Aarhus arbejder løbende på 
at udvide idrætsforeningernes for-
løb til skoler. I løbet af det sidste år 
har flere og flere foreninger meldt 
sig på banen. Det gælder især ni-
chesportsgrene, som lærerne ikke 
umiddelbart selv kan undervise i på 
grund af manglende kompetencer 
eller udstyr. På ulfiaarhus.dk er der 
for eksempel mulighed for at booke 
forløb med boksning, crossfit, stre-
et   surfing, rope skipping og rulleski 
til skoleklasser.

Alle kan!  
... Også læreren!
I nichesportsgrenene er langt de 
fleste elever udfordret på nye må-
der at bevæge sig, og alle er på lige 
fod. I sporten er det vigtigt, at alle 
føler sig trygge og er stimuleret på 
det rette individuelle niveau. Ge-
nerelt er der hos idrætsudøverne 
stort fokus på, at alle kan være med. 
Samtidig kræver flere sportsgrene, 
at eleverne samarbejder, hvilket er 
med til at styrke fællesskabet. 

Lisa Pape, lærer på Risskov Skole, 
fortæller om sine oplevelser fra et 
projekt med FAK Boksning: 
”Man tænker i første omgang, at 
det kun handler om at slå løs på en 
modstander. Man er ikke klar over, 
at der faktisk er tale om en re-
spektfuld træningsform, hvor man 
respekterer hinanden og de regler, 
der er i et boksetræningslokale. 
Det er som om, man træder ind i 
en anden verden og glemmer for-
domme, status og popularitet. Her 
er det træningen og fællesskabet, 
der dyrkes. ” 

ULF i Aarhus har i skoleåret 
2015/2016 lavet udviklingspro-
jekter, hvor foreninger og skoler 
sammen har skabt nye undervis-
ningsforløb. Samarbejdet mellem 
Risskov Skole og bokseklubben er 
et eksempel på dette.

En sidegevinst ved at benytte for-
løbene er, at eleverne også oplever 
læreren på glatis – f.eks. når der 
sjippes med flere tov, eller når rul-
leskiene er spændt på. 

Go local
Mange foreninger er interesserede 
i lokale samarbejder og ønsker at 
udbyde forløb og valgfag til sko-
ler i nærområdet. ULF i Aarhus har 
derfor åbnet for, at alle foreninger 
nu kan komme på hjemmesiden, 
uanset om de tilbyder bydækkende 
eller lokale forløb. Vi arbejder på en 
kortfunktion, der viser ULF-udby-
dere i skolernes lokalområde.

Økonomisk støtte
I skoleåret 2016/2017 kan alle 
idrætsforeninger søge tilskud på 
500 kr. pr. dobbeltlektion afholdt 
for skoler i Aarhus Kommune.
Kontakt Rikke Bækstrøm:
rilb@aarhus.dk

ØVRIGE Puljemidler
Skoler og idrætsforeninger i Aarhus 
Kommune kan også søge puljemid-
ler til udvikling af fælles projekter 
gennem Børn og Unge, Sport og 
Fritid og Idrætssamvirket. 

Kontakt Karen Mette Hansen:
kamh@aarhus.dk

Kapow!

AARHUS CROSSFIT
Rå og anderledes rammer. Social og fælles motion 
uanset niveau, styrke og baggrund.

AARHUS 1900 - ROPE SKIPPING
Tricks, tempo, rytme og balance. Sjipning er spæn-
dende, udfordrende og anderledes.

ÅRHUS SKIKLUB - RULLESKI
Kan du holde balancen? Fysiske og mentale græn-
ser udfordres. Lige for alle.

AARHUS TAEKWONDO KLUB
Spark, blokeringer og slag.

SURFSURF INTERACTIONS
Street Surfing. Balance mellem udfordring og suc-
ces.

AARHUS PARKOUR
Basale bevægelser i parkour. Passér simple forhin-
dringer.

BØRNEBASKETFONDEN
Bolden som redskab. Individuelle færdigheder. 
Drib linger, skud, kaste- og gribeøvelser.

AARHUS BOULDERS
Vi klatrer. Problemløsning i fællesskab. Succesop-
levelser til alle!

AARHUS RUGBY KLUB
Get-Into-Rugby kurser for idrætslærere.

VOLLEYBALLCENTER AARHUS
Kids- og Teenvolley på et højt fagligt niveau. Op-
sætning af udendørsnet. Et stort skolestævne.

find disse Idrætsudbydere 
på ULF i Aarhus-hjemmesiden

En lige højre
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På N. J. Fjordsgades Skole har de en lang tradition for at samar-
bejde med kulturinstitutioner og foreninger. Det startede længe 
før Åben Skole blev et begreb, som samtlige skoleledere, lærere 
og skolepædagoger skulle forholde sig til.

Det er i alle afdelinger, at de flittigt tager ud af huset, men også 
inviterer gæster ind. Skolen har forskellige indsatsområder, og 
det er på N. J. Fjordsgades Skole en ledelsesmæssig opgave at 
inspirere og motivere lærerne til at anvende de eksterne mulig-
heder, som passer ind i den øvrige planlægning.

Eksempelvis besluttede de for 6-7 år siden, at natur og naturvi-
denskab skulle opkvalificeres i mellemtrinnet. I den forbindelse 
er det blevet faste aktiviteter at deltage i ’Naturfagsmaraton’, i 
’Haver til Maver’, i ’Sejl adsforløb’ samt at have forløb med bierne i 
staderne på skolens loft. Nogle af lærerne arbej-
der desuden med 'Fablab’ på tværs af alle fag på 
mellemtrinnet. 

Skoleleder Jette Bjørn Hansen fortæller, at sko-
len har valgt i så høj grad at inddrage eksterne 
parter, fordi ”det viser eleverne, hvordan teori 
anvendes i praksis”. Børn lærer på forskellige vis 
– nogle har brug for at få det i hænderne eller at 
se, hvordan andre arbejder med en bestemt me-
tode eller et bestemt fagstof. Det er så at sige 
en tosidet gevinst: På den ene side ser eleverne 
det boglige indhold folde sig ud i virkeligheden. 
På den anden side er det en stor motivation for 
mange børn at se et menneske, som er dybt pas-
sioneret omkring sin faglighed. Det skaber lyst 
til ny læring og til selv at udfolde sig.

Der er mange andre indsatsområder på N. J. Fjordsgades Skole, og 
der kan nævnes mange eksempler på samarbejder med kultur-
institutioner, idrætsforeninger, virksomheder og frivillige. Det er 
ikke skolereformen, der har sat gang i disse initiativer. Det er en 
prioritering fra ledelsen, der bakkes godt op af en lærerstab, som 
har lyst til at lege med. 

Fra næste skoleår flytter N. J. Fjordsgades Skole ind på den nye 
Frederiksbjerg Skole. Her forventer skoleleder Jette Bjørn Han-
sen, at der vil være lige så mange samarbejder som tidligere, men 
at aktiviteterne i højere grad vil ligge på skolen, da de nye rammer 
er indrettet til de nye undervisningsformer. Et af de forløb, der 
flytter ind på skolen, er ’Haver til Maver’. Det bliver en version 2.0 
– ’Haver til Maver på hjul’. Så fra næste skoleår skal eleverne ikke 
med bus for at passe deres skolehave, de skal bare gå udenfor.

• Fablab
 fablabatschool.dk

• Naturfagsmaraton 
 naturfagsmaraton.dk 

• Haver til Maver 
 ulfiaarhus.dk/grundskole/haver-til-maver

• Sejlads- og vandaktiviteter i grundskolen
 ulfiaarhus.dk/udbyder/uno-friluftscenter

• Den nye skole Frederiksbjerg Skole
 frederiksbjergbyggeriet.dk
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best practice
Interview med Jette Bjørn Hansen, 

skoleleder på N.J. Fjordsgades Skole
N.J. FJORDSGADES SKOLE
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FRA FRØ TIL PLANTE
Et workshopforløb, hvor eleverne arbejder med faglige be-
greber, foretager målinger i plantesamlingerne og kommer 
på opdagelse i de forskellige klimazoner. Tilbage på skolen 
arbejdes med frø, som eleverne har med hjem fra Væksthu-
sene.

Science Museerne - Væksthusene / 0. - 3. klasse

EJNAR, KAREN, ADOLF OG VIBBE
Mød drengen Ejnar, som blev fæstet til en gård som seksårig. 
Og mød proletardrengen Adolf, hvis mor var alene med otte 
børn. Mød også rigmandspigerne Karen og Vibbe, som leve-
de et sorgløst liv med leg, dans og klaverspil. Alle fire børn 
er født i starten af 1900-tallet, men med vidt forskellige 
livsvilkår.

Eleverne møder børnene gennem billeder og fortællinger fra 
børnenes liv. Undervejs vil eleverne få genstande i hånden, 
som kædes sammen med fortællingerne. Og de kommer til 
at sammenligne børneliv i begyndelsen af 1900-tallet med 
deres egen hverdag.

Kvindemuseet i Danmark / 1. - 5. klasse

OPERATORIET
Kom på besøg i Operatoriet, vores opera-legeplads i Den Jy-
ske Operas produktionslokaler.
På to-timers workshops leger vi med opera, sang, dramatisk 
udtryk, krop, bevægelse, følelser, scenografiske elementer, 
kostumer, lys, lyd og meget mere.

Den Jyske Opera / Målgruppe: 0. - 4. klasse

ANIMATION
I dette forløb er der fokus på historiefortælling. Eleverne la-
ver små historier, som vi tegner ind i et storyboard. Vi klipper 
figurer og kulisser ud i pap eller andet materiale og animerer 
derefter historien ved hjælp af en såkaldt flyttefilmsteknik. 
Vi vil også lægge lyd og tekst på filmene.

Vi booker som udgangspunkt maksimalt tre skoletjeneste-
forløb pr. skole.

Aarhus Billed- og Medieskole / 4. - 9. klasse

SMEDNING & SNITTEVÆRKSTED
Smedning: Af det glødende jern formes søm, knive, hestesko 
og andre spændende genstande. Der er mulighed for at sup-
plere med tinstøbning i selvlavede forme.

Snitteværksted: Spånerne flyver af det friske træ, mens der 
snittes, bores og hugges. Desuden er der mulighed for at 
prøve snittebænk.

Instruktøren medbringer alt nødvendigt udstyr såsom snit-
teknive, træ, jern, esser, ambolte, hamre, kul, mv

DiTFRiLUFTSLiV / 0. - 10. klasse

GRØNLAND
Hvordan overlever arktiske dyr i det ekstreme miljø? Ud fra 
skind, kranier og udstoppede dyr arbejder eleverne med til-
pasninger, overlevelsesstrategier og fødekæder. Kom tæt 
på f.eks. moskusokse, ulv, rensdyr, grønlandssæl, grønlands-
hval og narhval. Ældre klasser vil desuden arbejde med øko-
systemets sårbarhed og diskutere, hvordan klimaforandrin-
ger indvirker på levevis og overlevelse i det arktiske miljø. 
Oplægget berører flere faglige mål og slutmål.

Naturhistorisk Museum / 3. - 6. klasse

12 forslag til din årsplan

Husk: at du kan få dit forløb 
betalt af ULF i Aarhus 

- se mere på ulfiaarhus.dk
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FRA FRØ TIL PLANTE
Et workshopforløb, hvor eleverne arbejder med faglige be-
greber, foretager målinger i plantesamlingerne og kommer 
på opdagelse i de forskellige klimazoner. Tilbage på skolen 
arbejdes med frø, som eleverne har med hjem fra Væksthu-
sene.

Science Museerne - Væksthusene / 0. - 3. klasse

EJNAR, KAREN, ADOLF OG VIBBE
Mød drengen Ejnar, som blev fæstet til en gård som seksårig. 
Og mød proletardrengen Adolf, hvis mor var alene med otte 
børn. Mød også rigmandspigerne Karen og Vibbe, som leve-
de et sorgløst liv med leg, dans og klaverspil. Alle fire børn 
er født i starten af 1900-tallet, men med vidt forskellige 
livsvilkår.

Eleverne møder børnene gennem billeder og fortællinger fra 
børnenes liv. Undervejs vil eleverne få genstande i hånden, 
som kædes sammen med fortællingerne. Og de kommer til 
at sammenligne børneliv i begyndelsen af 1900-tallet med 
deres egen hverdag.

Kvindemuseet i Danmark / 1. - 5. klasse

OPERATORIET
Kom på besøg i Operatoriet, vores opera-legeplads i Den Jy-
ske Operas produktionslokaler.
På to-timers workshops leger vi med opera, sang, dramatisk 
udtryk, krop, bevægelse, følelser, scenografiske elementer, 
kostumer, lys, lyd og meget mere.

Den Jyske Opera / Målgruppe: 0. - 4. klasse

ANIMATION
I dette forløb er der fokus på historiefortælling. Eleverne la-
ver små historier, som vi tegner ind i et storyboard. Vi klipper 
figurer og kulisser ud i pap eller andet materiale og animerer 
derefter historien ved hjælp af en såkaldt flyttefilmsteknik. 
Vi vil også lægge lyd og tekst på filmene.

Vi booker som udgangspunkt maksimalt tre skoletjeneste-
forløb pr. skole.

Aarhus Billed- og Medieskole / 4. - 9. klasse

SMEDNING & SNITTEVÆRKSTED
Smedning: Af det glødende jern formes søm, knive, hestesko 
og andre spændende genstande. Der er mulighed for at sup-
plere med tinstøbning i selvlavede forme.

Snitteværksted: Spånerne flyver af det friske træ, mens der 
snittes, bores og hugges. Desuden er der mulighed for at 
prøve snittebænk.

Instruktøren medbringer alt nødvendigt udstyr såsom snit-
teknive, træ, jern, esser, ambolte, hamre, kul, mv

DiTFRiLUFTSLiV / 0. - 10. klasse

GRØNLAND
Hvordan overlever arktiske dyr i det ekstreme miljø? Ud fra 
skind, kranier og udstoppede dyr arbejder eleverne med til-
pasninger, overlevelsesstrategier og fødekæder. Kom tæt 
på f.eks. moskusokse, ulv, rensdyr, grønlandssæl, grønlands-
hval og narhval. Ældre klasser vil desuden arbejde med øko-
systemets sårbarhed og diskutere, hvordan klimaforandrin-
ger indvirker på levevis og overlevelse i det arktiske miljø. 
Oplægget berører flere faglige mål og slutmål.

Naturhistorisk Museum / 3. - 6. klasse

12 forslag til din årsplan

Husk: at du kan få dit forløb 
betalt af ULF i Aarhus 

- se mere på ulfiaarhus.dk
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KUNST ELLER PROVOKATION?
Hvor langt kan kunsten gå? Hvad provokerer os i dag? Hvad 
provokerede publikum ved guldalderen og modernismen? 
Museumsformidleren har udvalgt en række interessante 
værker på tværs af tid og udtryk, og sammen diskuteres 
værkernes budskab.

ARoS Aarhus Kunstmuseum / 7. - 10. klasse

ROLLESPIL IND I UNDERVISNINGEN
Et tretimers læringsrollespil, hvor eleverne skal tage stilling 
til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme 
med forslag til handlinger.
Eleverne opdeles i grupper af to til fire elever. Hver gruppe 
repræsenterer et fiktivt land moduleret over virkeligheden. 
Landene mødes i et råd, lig FN, og stilles over for dilemmaer, 
kriser og konflikter, der på den ene eller anden måde berører 
samtlige lande.

Hvordan forløbet udvikler sig, vil være forskelligt hver gang, 
da samtlige elever spiller en medfortællende rolle. En ting 
er dog sikkert: Hver beslutning har konsekvenser, der igen 
føder nye dilemmaer. 

Teaterhuset Filuren / 7. - 10. klasse

SEKSUALUNDERVISNING  
TIL 8. KLASSER
Med afsæt i illustrationer og film, involverende øvelser og 
dilemmaer i forhold til sex, seksualitet og seksuel sundhed 
tilrettelægges en dialog om relevante emner såsom præ-
vention, sexsygdomme, seksualitet, rettigheder og grænser.

I undervisningen inddrages klassens egne ønsker til indhold, 
og der er mulighed for, at eleverne på forhånd forbereder 
anonyme spørgsmål til underviseren fra Sex & Samfund. Un-
derviserne er i gennemsnit mellem 20-30 år og er særligt 
uddannede til at tale med unge om seksualundervisningens 
emner.

Sex & Samfund / 8. klasse

GÅRDBESØG
Et gårdbesøg er en faglig ekskursion, hvor eleverne udfor-
sker det moderne landbrug, mens de sanser, erfarer og lærer 
om landbrugets processer og produkter:

• De daglige rutiner på gården
• Produktionsdyrets liv
• Hvor og hvordan kan man møde produkter fra landman-

dens produktion i hverdagen
• Hvorfor er landmanden landmand, og hvad kan landman-

den bedst lide ved sit arbejde

Landmanden kan inddrage eleverne i de daglige rutiner og 
lade dem udforske gården på egen hånd efter rundvisnin-
gen.

Skole, Landbrug & Fødevarer / 0. - 10. klasse

ANIMATION SOM  
PÆDAGOGISK REDSKAB
Teater Refleksion tilbyder kurser i animationsteater i sam-
arbejde med Animationsværkstedet i Viborg bygget på ani-
mationspædagogik som tværfagligt og multimodalt under-
visningsredskab. Hvert forløb skræddersyes til den enkelte 
klasses niveau og behov.

Animation er et stærkt pædagogisk redskab, som kan bru-
ges som værktøj i alle fag. Det kan være et supplement, hvor 
man i stedet for at skrive et referat af Den Lille Rødhætte 
animerer det med forskellige materialer og i forskellige me-
dier.

Teater Refleksion / 0. - 10. klasse

SKOLEHUNDE
Dogs United leverer sjov og inspirerende hands-on hunde-
træning samt undervisning i basalt hundekendskab. Elever 
på alle klassetrin får lov at prøve hundetræningsøvelser 
med vores skolehunde, der er uddannet til skolehundeun-
dervisning. Erfaring viser, at hands-on hundetræningen gi-
ver eleven en oplevelse af succes samtidig med, at eleven 
får rørt sig.

Dogs United / 0. - 10. klasse

Husk: at du kan få dit forløb 
betalt af ULF i Aarhus 

- se mere på ulfiaarhus.dk
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ULF I AARHUS TILBYDER

Konsulenterne ved ULF i Aarhus står til 
rådighed for sparring og vejledning i hele 
uge 26. Vi stiller lokaler til rådighed og 
hjælper jer med at tænke forløb i ekster-
ne læringsmiljøer ind i årsplanerne.

Kom ind på Brobjergskolen og...
• få vejledning og inspiration
• lav din årsplan
• hold fagteammøder
• book forløb

Kom mellem kl. 8.30-14.00.
I bestemmer selv, hvor lang tid, I vil af-
sætte.

FIND OS
Brobjergskolen
Frederiks Allé 20A
8000 Aarhus C

Vi sørger for kaffe, te, frugt og slik.

TILMELDING
Send en mail til Rikke Bækstrøm: 
rilb@aarhus.dk

Skriv gerne, om I har særlige ønsker til 
input, viden om udbydere eller lignende.

SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSE BESVARET AF UDBYDERNE PÅ ULFIAARHUS.DK I 2016.
OMDREJNINGSPUNKT: HVAD ER STATUS PÅ SKOLEKLASSERS BESØG EFTER SKOLEREFORMEN?

Åben skole-café

ULF i AARHUS
info@ulfiaarhus.dk
www.ulfiaarhus.dk

Tlf.: 41 85 66 67

STATUS FRA UDBYDERNE
ULF i Aarhus har fået svar fra ca. en tredjedel af udbyderne, og der 
er generelt godt nyt. Der er ingen, der melder om nedgang i antallet 
af besøg af skoleklasser, og 60% af de udbydere, der har svaret, 
angiver stigning i antallet af besøg af skoleklasser. Det adskiller sig 
fra situationen i starten af reformen, hvor der for flere udbyderes 
vedkommende i efteråret 2014 var tale om en nedgang.
 
Stigningen i antallet af skoleklasser sker til trods for, at der løbende 
kommer flere udbydere til. Det betyder med andre ord, at de nye 
udbydere med deres forløb blot trækker flere skoleklasser til i ste-
det for at udkonkurrere hinanden. Dokk1 er f.eks. en ny udbyder, 
og deres forløb er blevet revet væk. Affald Varme i Aarhus har fra 
2012 til 2015 mere end fordoblet antallet af skoleklasser, der får et 
undervisningsforløb, og Aarhus Billed- og Medieskole har venteliste 
på deres tilbud til skoleklasser.
 

Der er en lille tendens til, at skolerne booker lidt senere end tidligere 
år. Det kan skyldes, at lærerne arbejder med at få de eksterne under-
visnings- og læringsforløb bedre integreret i deres årsplanlægning 
og derfor først skal have linjerne her på plads. Den tendens mærker 
Teatret Filuren bl.a. ved, at der er kommet større efterspørgsel på 
undervisningsmateriale i tilknytning til forestillingerne og Aarhus 
Teater ved den voksende interesse for deres skriveværksteder.
 
Nogle skoler begynder også at vise interesse for at formulere deres 
egen kulturlæreplan/kulturårsplan - altså et mål for, hvad børn og 
unge på deres skole skal have med sig i deres kulturelle rygsæk, når 
de forlader skolen. I ULF-katalog for skoleåret 15/16 havde ULF i 
Aarhus lavet et forslag til kulturårsplan til netop dette. Den kan fin-
des på hjemmesiden: www.ulfiaarhus.dk

...Tænk eksterne læringsmiljøer ind i årsplanen


