
Sæt fokus på  
uderummet og  
bevægelse

Se mere på dgi.dk/udeskole

Bliv DGI certificeret UDEskole og få viden, 
inspiration og konkrete værktøjer til at skabe en 
mere varieret og virkelighedsnær undervisning 
ved at bringe uderummet fagligt i spil. 

DGI Dagplejer DGI Vuggestuer 
& børnehaver

DGI UDEskole DGI SFO

1 9 fordele ved 
DGI Certificering2

 � Udeskole kan øge elevernes fysiske aktivitet 

 � Udeskole kan styrke elvernes motivation for  
læring og lysten til at gå i skole

 � Udeskole kan have en positiv indvirkning på  
elevernes evne til at danne relationer 

Udeskole er en bred betegnelse for undervisning med udgangspunkt 
i fagenes mål (Fælles mål), der regelmæssigt og over længere tid 
gennemføres udenfor klasse-lokalet og skolens mure. Udeskole 
bygger på et samspil mellem undervisning inde og ude. Udeskole-
kan foregå mange steder, eksempelvis i skolegården, naturområder, 
virksomheder, museer, kirker, genbrugspladser, andre pladser mv.

Definition fra Undervisningsministeriet, 2016
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   En stærk profil som skole med fokus på 
bevægelse, variation i skoledagen, trivsel 
og udeliv 

   Erfaring med at udvikle udendørs lærings-
forløb i alle fag 

   Inspiration til at bringe natur, kultur, by og 
erhverv fagligt i spil i undervisningen

   Hjælp til at finde samarbejdspartnere i lo-
kalområdet f.eks. foreninger, og læringsrum 
der inviterer til bevægelse 

   Støtte til at skabe ejerskab for og forankring 
af udeskoleaktiviteter

   Inspiration til at få et stærkere samarbejde 
mellem lærere og pædagoger om ude- 
skoleaktiviteter

   Et godt udgangspunkt for at imødekomme 
kravene om Den Åbne Skole

   Et godt fundament for at imødekomme 
kravene om 45 minutters bevægelse om 
dagen 

   Mulighed for at udfordre undervisningens 
traditionelle form og indhold 



“Det er en fornøjelse at UDEskole nu 
er en del af vores skole, og eleverne 
kan lide det. De giver udtryk for, at 
det er sjovt at komme ”ud i byen” og 
selv gå rundt. De kan meget mere 
end vi umiddelbart tror.
Lærer om certificeringsforløbet

Skal du ha’ 
flere med?4

Har du brug for, at flere får en 
forsmag på hvad en DGI Certi-
ficering er, kommer vi gerne og 
præsenterer DGI Certificerings-
forløbet for en større gruppe. 

Interesseret?5
Flere skoler er allerede UDEskole- 
certificeret. Er I interesseret? så kontakt 
os endelig og få en uforpligtende snak. 

Se mere på dgi.dk/udeskole

 dgi.dk/udeskole

Sådan kan 
certificeringen se ud3

Modulerne består af følgende temaer:

Forløbet strækker sig over fem moduler á 3 timer. 

Tema 1 
Udeskole- hvad, hvorfor og hvordan? 

 � Indføring i udeskole og processen
 � Udeskole som pædagogisk didaktisk princip 
 � Udfordringer ved udeskole 
 � Praktiske eksempler på udeskole 

Tema 2

Centrale værktøjer og udeskoledidaktik  
 � Det kropsligt dannende miljø

 � Inde-ude-inde konceptet

 � De 4 arenaer i udeskolen 
 � Bevægelsesformer i udeskolen  

Tema 3

Praktisk udeskoledag  
 � Afprøvning af udeskoleaktiviteter i praksis

 � Fra A-B, udnyttelse af transporttid

 � Sparring på konkret læringsforløb

 � Klasserumsledelse i uderummet 

Tema 4
Åben Skole og lokalområdet 

 � Lokalområdets muligheder 
 � Stedets betydning for udeskole
 � Skole-foreningssamarbejde  

Tema 5

Strategi og implementering
 � Udarbejdelse af udeskole strategi 

 � Forankring og implementering 

 � Synliggørelse af forandringer  

15 timer
DGI Certificeret UDEskole

Modul 5
3 timer

Modul 4 
3 timer

Modul 3 
3 timer

Modul 2 
3 timer

Modul 1 
3 timer

Re-certificering 
Efter et år følges certificeringen op af DGI. En re-certificeringen varer 2x3 timer og er
et krav, hvis jeres skole vil fortsætte med profilen DGI UDEskole. Her aftaler vi i samar-
bejde, hvad I ønsker at sætte fokus på. Det kan være nye temaer, inspiration til Åben 
skole samarbejder eller andet som I ønsker at optimere på.

DGI UDEskole Uddannelse
Henvender sig til ledere, lærere og pædagoger, der gerne vil klædes på til at formidle  
viden om udeskole og agere sparringspartner i forbindelse med implementering af 
udeskoleaktiviteter. Uddannelsen tilbydes sideløbende med certificeringen og forløber 
over 2 dage. 


