MYLLRAN INSPIRERAR
27 MAJ KLOCKAN 15-18,15
TILL UTOMHUSPEDAGOGIK
TILL SAGOVANDRING
TILL UTOMHUSMATLAGNING
I Ur och Skur Myllran utanför Höör arbetar med upplevelsebaserad utomhuspedagogik för barn i
åldrarna 1-5 år. Under eftermiddagen får ni följa med oss ut i våra fantastiska omgivningar och själva
prova på det vi erbjuder barnen. Du väljer en av de tre olika workshops som du vill inspireras av.
För vilka?

Pedagoger och ledare, hela arbetslag, I Ur och Skur förskolor, lärarstudenter. Max 10
deltagare i utomhusmatlagning och 20 deltagare i sagovandringen samt
utomhuspedagogiken.

Kostnad:

650 kr per person (inkl.mat).

Anmälan:

Till info@myllran.se senast 6 maj. Ange vilken workshop du önskar delta i (anmälan är
bindande).

PROGRAM
15.00

Kort introduktion, därefter delar vi upp oss i respektive workshop.
Tre olika workshops, innehållande teori och praktiska övningar (se presentation nedan).

17.30

Återsamling. Vi äter kvällsmat ute, tillagad av utematlagningsgruppen. Diskussioner,
litteraturtips.

18.15

Avslutning.

WORKSHOP 1: UTOMHUSPEDAGOGIK
Vad är utomhuspedagogik? Hur omsätter vi teorin i praktiken? Vilka är framgångsfaktorerna för att
skapa gynnsamma miljöer i det magiska uterummet? Ni får följa med på vandring i vår fantastiska
utomhusmiljö och få inspiration till kreativa lek- och lärmiljöer.

WORKSHOP 2: SAGOR OCH ÄVENTYR
Hur kan man använda sagor framgångsrikt i förskolan? Vilka pedagogiska vinster kan vi få? Vi ger tips
på berättartekniker, material och pratar om vad en saga bör innehålla för att fängsla barnen. Vi visar
en film från en sagovandring som vi har gjort tillsammans med de yngre barnen och ni får följa med ut
på en sagovandring som passar de äldre barnen.

WORKSHOP 3: UTOMHUSMATLAGNING
Ett tillfälle för pedagoger och kockar, som vill laga mer mat utomhus att få en god och praktisk grund.
Varför lagar vi den mat vi gör på Myllran? Vi pratar om hållbarhet, ekologisk mat och att laga mat från
grunden. Vad och hur kan man laga mat tillsammans med barnen? Hur kan kockar och pedagoger
hjälpas åt kring utematlagning? Vad ska man tänka på och hur lagar man mat utomhus? Vi går
igenom utrustning, metoder och säkerhet kring eldning. Vi lagar mat på både stormkök och över
öppen eld.

Varmt välkomna hälsar vi på I Ur och Skur Myllran

KONTAKTA OSS OM NI HAR FRÅGOR ELLER SPECIELLA ÖNSKEMÅL TEL: 0413-254 80 ALT. E-POST: INFO@MYLLRAN.SE
WWW.MYLLRAN.SE

