Dansk Orienterings-Forbunds
Find vej i Skolen-pakker
Find vej i skolen-pakken indeholder:
I samarbejde med Dansk Orienterings-Forbund, kan de danske orienteringsklubber tilbyde skolepakker til skoler i deres lokalområde.
Klubberne tegner kortet og hjælper skolerne med at komme godt i
gang med skoleorientering, og DOF sørger for sparring med klubberne, grundmaterialer til korttegningen, undervisningsmaterialer samt
adgang til MobilQuiz via findveji.dk.
Find vej i Skolen-pakken er en unik idrætsfacilitet, der med orienteringskort og permanente poster rummer en lang række aktivitetsmuligheder.
I idrætsfaget er orienteringsløb på programmet i Fælles Mål på 6. og
7. klassetrin, og med en Find vej i Skolen-pakke får idrætslærerne optimale rammer om undervisningen i orienteringsløb.
De mange permanente poster giver mange muligheder for at integrere
bevægelse i undervisningen – også i de boglige fag, hvor tal- og bogstavkoder kan bruges kreativt til læring i f.eks. dansk eller matematik.
Derudover passer pakken rigtig godt til både e-læringsmodulerne og
bevægelseskonceptet Fit First til indskolingen.
Med pakken følger også adgang til MobilQuiz, hvor eleverne bruger
mobiltelefoner til at svare på faglige spørgsmål. Læreren udvælger en
række poster, som eleverne skal finde, hvortil der laves spørgsmål, som
eleverne besvarer vha. posternes bogstavkoder.
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Tegning af skolegårdsskort og evt. skolenærkort.
40 postskilte til permanent opsætning på skolens areal.
Undervisningsmaterialet Lær at finde vej (2 mapper med lærervejledning samt ark med undervisningsforløb + 2 klassesæt á hæftet
”Lær at finde vej”).
Ruteforslag på de permanente poster.
E-læringskursus til elever og lærere via ie.dif.dk.
Adgang til MobilQuiz via findveji.dk.
Kursus for idrætslærere og andre interesserede kan aftales, hvis en
klub laver aftale med to eller flere skoler i samme område.

Økonomi

Skolerne skal betale 2.000 kr. til DOF for materialer (grundmaterialer
til kort, skilte, undervisningsmaterialer, evt. kurser), administration og
drift. Disse faktureres klubben.
For korttegning aftaler klubben prisen med skolen. Prisen dækker timeforbrug, kørsel, frikøb af ophavsrettigheder samt vedligeholdelse.
Der anbefales en minimumspris på kr. 3.000 for en skolematrikel.
Ved bestilling af Find vej i Skolen-pakke skal tilhørende aftalepapirer
udfyldes og indsendes til skoletjenesten i DOF på ls@do-f.dk, hvorefter
materialer bestilles og udsendes. I samme ombæring faktureres klubben 2.000 kr.

