
 

 

Skovens Dag. 

Søndag d. 10. maj afholdt Randers Produktionshøjskole og Nordre Fælleds Venner Skovens 
Dag på det gamle militærområde i Randers Nordby.  Her var der mulighed for at afprøve sin 
viden om naturen og fuglelivet på Nordre Fælled med apps installeret på smartphones, 
deltage i en national og lokal fotokonkurrence og smage på suppe lavet over bål. 

 

Randers 
Lilleskole på 
Nordre 
Fælled. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mandag d. 18. maj havde Randers Produktionshøjskoles Adventure-værksted arrangeret en 
dag for 40 elever i 7. og 8. klasse og 3 lærere på Randers Lilleskole. Formålet med 
arrangementet var at de to klasse skulle lære hinanden bedre at kende gennem 
samarbejdsøvelser, da de skal flytte på samme etage på skolen. 4 elever fra Adventure-
værkstedet havde forberedt et program, hvor de guidede dem gennem en 
cirkelsamarbejdsøvelse, en stafet, hvor man skal have spillekort med tilbage i den rigtige 
rækkefølge samt udfordringer områdets tarzanbane. Til frokost skulle eleverne fra Randers 
Lilleskole være med til at forberede maden over bål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrich fra Adventure-værkstedet fortæller at det var rigtig fedt at komme i gang på området 
og lavet aktiviteter for nogen, da det er det de hele tiden har arbejdet hen imod. ”Nu snakker vi 
ikke længere kun om partnerskab, nu er vi i partnerskab med nogen”, siger Patrich. Han 
fortæller også at han følte sig godt klædt på til at udføre opgaverne og at eleverne var gode til 
at høre efter når han der blev givet beskeder. Eleverne virkede glade for arrangementet, 
hvilket man også fornemmer på Randers Lilleskoles facebookside 
https://www.facebook.com/Randerslilleskole 

https://www.facebook.com/Randerslilleskole


Træning i formidling. 

 

Fem torsdage i træk træner alle Adventures elever i formidlingsteknik gennem forskellige 
aktiviteter. I spidsen for dette kursus står Stanley Schmücker, der til dagligt driver kursus- og 
oplevelsesvirksomheden Green Adventure med henblik på teambuilding og personlig 
udvikling. På dette kursus lære eleverne om god formidling, læringsstile, kommunikation og 
kropssprog, metoder og værktøjer, planlægning og gennemførelse, adfærd og det gode 
læringsklima, indlæringstrin, konfliktløsning, øvelsesgennemgang samt feedback og 
evaluering. Søren (lærer på Adventure) fortæller, at han allerede kan se at læringskurven er 
gået opad hos eleverne ved deres seneste arrangement med Randers Lilleskole. 


