Mål for 8.-9. Klasse

Naturforståelse og –beskyttelse:
- Brug og færdsel i naturen
- Kulturlandskaber mm.
- politisk og foreningsmæssige naturforvaltning.
- læse et landskab
- Naturforståelse: holdninger til naturen og den historiske udvikling (eks. Almindingen)
- Årsagssammenhæng. Sammenspil mellem natur og menneske.
- Glæden ved naturen
- Succes uden bøger
- Bærerdygtighed og innovation
- Omsorg for andre
- Blive i stand til at se udviklingspotentialer i naturområder. I relation til friluftliv og -aktiviteter
- Handledygtighed i forhold til natur og miljøbeskyttelse
- Respekt for naturens mangfoldighed (biodiversitet)
- Forståelse af sig selv i, af og med naturen.
- At kunne sætte egne valg ind i en global relation.

Naturen som ressource:
- Fra jord til bord
- Kenskab til og håndtering af, værktøj og grej.
- Bæredygtighed
- Respektfuld færdsel i naturen
- Innovation
- Kendskab til planter og dyr, herunder fredet giftige og farlige.
- At kunne bruge naturen som spisekammer, herunder farlige og giftige.
- at kunne tilberede et måltid af det naturen tilbyder på en given årstid.
- Naturen som materialeressource
- At kunne sætte egne valg ind i en global relation.

Navigere i naturen:
- Meteorologi
- Sikkerhed
- Risikovurdering
- Navigation (kort, kompas og stjerner)
- Kunne bruge søkort og topografiske kort i praksis.

Friluftsliv slutmål 0.-9. klasse:
Den afsluttende prøve skal indeholde følgende:
Der skal planlægges, udføres og evalueres en tur for yngre børn, med en overnatning.
De skal i forbindelse med turen indhente nødvendige tilladelser hos myndigheder eller
privatpersoner.
De skal kunne udvise færdigheder tilpasset den naturtype, og årstid, turen foregår i.
Herunder har de rollen som vejledere og skal formidle respektfuld og sikker færden i naturen.
De skal informere deltagere og forældre.
De skal planlægge og udfører aktiviteter som knytter sig til friluftsfaget.
De skal på turen kunne oprette en komfortzone til eleverne (ly, læ, bål, hygiejne og varm mad og
drikke)
De skal inddrage den omkringliggende natur i deres madlavning.

Mål for 6.-7. Klasse

Naturforståelse og –beskyttelse:
- Brug og færdsel i naturen
- Kulturlandskaber mm.
- læse et landskab
- Naturforståelse: holdninger til naturen og den historiske udvikling (eks. Almindingen)
- Årsagssammenhæng. Sammenspil mellem natur og menneske.
- Glæden ved naturen
- Succes uden bøger
- Bærerdygtighed og innovation
- Omsorg for andre
- Blive i stand til at se udviklingspotentialer i naturområder. I relation til friluftliv og -aktiviteter
- Handledygtighed i forhold til natur og miljøbeskyttelse
- Respekt for naturens mangfoldighed (biodiversitet)
- Forståelse af sig selv i, af og med naturen.
- At kunne sætte egne valg ind i en global relation.

Naturen som ressource:
- Fra jord til bord
- Kenskab til og håndtering af, værktøj og grej.
- Bæredygtighed
- Respektfuld færdsel i naturen
- Innovation
- Kendskab til planter og dyr, herunder fredet giftige og farlige.
- At kunne bruge naturen som spisekammer, herunder farlige og giftige.
- at kunne tilberede et måltid af det naturen tilbyder på en given årstid.
- Naturen som materialeressource

Navigere i naturen:
- Meteorologi
- Sikkerhed
- Risikovurdering
- Navigation (kort, kompas og stjerner)
- Kunne bruge søkort og topografiske kort i praksis.

