Friluftsliv/udeliv/overlevelsesture.

Teaterlinjen

I linjefaget friluftsliv skal vi have
fingrene i naturen!
Vi skal lave en masse aktiviteter, som
bliver både sjove, anderledes og
grænseoverskridende, og som gør, at vi
finder ud af, hvad vi også kan lave i
naturen.
Vi skal både lave bål, partere dyr til
tilberedning, bygge en bivuak,
planlægge og gennemføre en tur, redde
hinanden -mere end en gang, og så
bliver alle udfordret i noget der for dem,
er lidt skræmmende!
Al undervisning i friluftsliv foregår
naturligvis udendørs, og der er stor mulighed for at præge indholdet i
faget.

Teaterlinjen er for alle jer, der et helt år vil arbejde med at sætte en
stor teaterforestilling op. Der bliver virkelig mulighed for at lave noget
stort. Vi har lejet et lokale, så vi ikke skal rydde alt væk hver gang.
Deltagerne vil have stor mulighed for at påvirke processen.

De enkelte hold bliver udstyret med en kasse med sav, spade, økse,
dolke, trangia, førstehjælpsudstyr m.m.

Det hele kulminerer med en forestilling – eller flere - inden 9. klasse
har sidste skoledag foråret 2018.

Emner kunne være:
Overnatning i bivuak, slagtning af kanin, fisk eller kylling, spiselige
planter, mad over bål, farlige danske dyr, fiske, klatring, samarbejde i
naturen, kajaksejlads, vandretur – måske rundt om Mariagerfjord.
En del af timerne vil ligge som
almindelige skoletimer, men flere timer
vil også være længere eftermiddage,
og der vil være et par
fredag/lørdagsture – fra fredag
eftermiddag til lørdag formiddag,
hvilket naturligvis vil betyde fri i nogle
af de almindelige linjefagstimer.

Af mulige faglige områder kan
nævnes:









Drama
Musik
Billedkunst
Sløjd
Håndarbejde
Idræt
Teknik
Forfatterværksted, reklamebureau og web

Vindblæs Friskole gør noget andet.
De traditionelle valgfag er nu blevet til
to linjefag.
Vælg en af de to linjer.
Næste skoleår skal du vælge mellem
to linjefag –
Friluftslinjen

Jeg vælger Teaterlinjen ______

Jeg vælger Friluftslinjen ______
eller

Jeg hedder: _______________kl._____

Teaterlinjen
Forældreunderskrift:________________

