Stockholm 220830

Fortbildning i kart- och orienteringskunskap
för alla grundskolans lärare
Känner du att det är svårt att komma igång med orientering- och kartkunskap i
undervisningen? Känner du att du behöver lite inspiration och konkreta tips på hur du kan
lägga upp orienteringsundervisningen i skolan?
Svenska Orienteringsförbundet bjuder härmed in till en heldag där du får ta del av konkreta
och pedagogiska tips för att eleverna på bästa sätt ska få grunderna i kartförståelse enligt
Centrala innehållet i Lgr 22.
Under fortbildningsdagen kommer du att få ta del av flera olika praktiska övningar som går
att tillämpa i undervisningen. Du får även en möjlighet att tillsammans med övriga deltagare
utbyta erfarenheter om vad som funkar bra i undervisningen.
Målet med dagen är att du ska känna dig trygg i vilka övningar som fungerar i undervisningen
så att alla elever ska få så pass mycket kartkunskap att de senare i livet känner sig trygga
med en karta i handen, oavsett vilken miljö de befinner sig i.
Exempel på övningar
• Praktiska övningar; t.ex. kartan och dess färger, passa-kartan-övningar, stjärn-ol, sätt
ut – ta in, terräng till karta, ”räven” med flera
• Ny teknik: prova på SportIdent (tidtagnings- och stämplingssystem) och instruktioner
om hur Purple Pen (banläggningsprogram) kan användas och underlätta planering av
övningar på alla nivåer.
• Flippat klassrum
Datum och tid
Fredag den 21 oktober 2022
kl. 08.30-13.00
Plats
Karlstad
Vägberskrivning kommer i kallelsen.
Kostnad
800 kr/deltagare, anmälan är bindande. Den kan dock överlåtas till annan person vid
förhinder.
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Praktiska tips
•
•
•

Utbildningen sker till stor del utomhus, kom därför i träningskläder efter väder och
tåliga träningsskor.
Vi bryter av under dagen för lunch och fikastunder, så ta med det du vill äta och
dricka under dagen.
I samband med utbildningstillfället finns det tillfälle att köpa litteratur från SISU
Idrottsböcker till reducerat pris (betalning mot faktura).

Anmälan
Sista anmälningsdag är fredagen den 7 oktober 2022
https://www.survey-xact.se/LinkCollector?key=UGHLU52AU23P
Uppge namn, personnummer, skola, mailadress, mobilnummer samt fakturaadress inklusive
referensnummer.
Det är en fördel om flera lärare från ett lärarlag/skola deltar samtidigt på kursen
Kontaktperson:
Johanna Wallinder, johanna.wallinder@orientering.se
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