Dragør-modellen får
de unge udenfor
Dragør-modellen hjælper folkeskoler og foreninger til endnu
mere friluftsliv. Nøglen findes i stærke samarbejder og hele tiden
at udfordre rammerne for, hvad ungdomsskolens rolle er
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Havsvømning, vinterbadning, mountainbike, klatring, havkajak, orienteringsløb
og SUP-surf. I Dragør er friluftsliv en fast
del af læseplanen. Ungdomsskoleleder
Christoffer Søe har i mere end 20 år inspireret kommunen til mere friluftsliv blandt
børn og unge, og i dag hjælper Dragør
Ungdomsskole folkeskoler, institutioner og
foreninger med at skabe mere natur- og
friluftsliv.
Den store succes bliver ofte refereret til
som Dragør-modellen, og hemmeligheden
er stærke fællesskaber.
Friluftsskolen
Hvert år kommer alle elever fra 0.-9. klasse
ud for at få sved på panden i naturen
gennem Friluftsskolen. De yngste lærer,
hvad der kribler i skovbunden, svømmer i
skovsøen, og hvad der kan fiskes i Øresund.
Når de bliver ældre lærer de blandt andet
at finde vej med kort og kompas, at klatre
og rappelle og at sejle havkajak. Undervisningen tager udgangspunkt i faglige mål
fra blandt andet idræt.
Da Christoffer Søe selv var friluftsvejleder
for skolerne, udfordrede han skolelederne
på at inddrage mere friluftsliv i skoletiden.
Der var ventelister på friluftsforløbene
hvert år, og både lærere og elever var glade
for dem. Men det var altid de samme lærere, der bookede forløbene og dermed kun
deres elever, der fik fornøjelsen af det.
- For mig var det vigtigt at sikre, at alle elever kom ud i naturen. Derfor blev Friluftsskolen en integreret del af læseplanen,
fortæller Christoffer Søe.

Eleverne i folkeskolerne kommer ud og ser, hvad der kribler i skovbunden og flyver rundt
mellem træerne
Friluftsskolen vandt for alvor indpas på de
lokale skoler, da den nye skolereform trådte i kraft i 2014. Eleverne kommer i gennemsnit ud med Friluftsskolen 2½ gange
hvert år, hvor flexdagene gør det muligt for
Friluftsskolen at overtage undervisningen i
hele dage ad gangen. Ungdomsskolen står
for al planlægning og undervisning og har
både en natur- og en friluftsvejleder ansat,
der underviser på skoleklassernes faste
friluftsskema.
- Skolerne er så glade for vores samarbejde, at de nu ønsker, at vi også skal stå
for Naturfagsprøven og for trivselsforløb,
fortæller Christoffer Søe.
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Faciliteter
Fra de tre lokale skoler i Dragør er der
cykelafstand til hav, skov, sø og strand.
Derudover forvalter ungdomsskolen Kongelundsfortet i samarbejde med Dragør
Kommune. Fortet danner rammer for
classbuilding, overnatninger i shelter, sejlads i voldgraven og klatring i radartårnet
og bruges både i Friluftsskolen og af lærere
og pædagoger til udflugter og udeskole.
På Kongelundsfortet står den ene af de
to grejbanker, som Dragør Ungdomsskole
står for driften og vedligeholdelsen af.
Den grønne grejbank på Kongelundsfortet ligger tæt op ad Kongelundsskoven

og rummer blandt andet mountainbikes,
trækvogne, mikroskoper og bestemmeduge. Den blå grejbank ligger ved havnen
og indeholder blandt andet kajakker, SUPboards, redningsveste, våddragter, fiskenet
og vandkikkerter.
Grejbankerne er støttet af Friluftsrådet, og
i Dragør er grejbankerne delvist finansierede af kommunen, der årligt afsætter
200.000 kroner til fornyelse og vedligeholdelse af udstyr. Grejbankerne gør det
nemt for lærere og pædagoger at tage ud i
naturen på egen hånd.
Stærke samarbejder
Ungdomsskolen samarbejder også med
lokale foreninger, hvor friluftslivet kombineres med faglige mål fra for eksempel
historie og idræt.
I samarbejde med Museum Amager og
Dragør Lokalarkiv har ungdomsskolen udviklet et historieløb, hvor 7.-9. klasse hvert
efterår lærer nye sider af kommunens
områder og lokalhistorie at kende. Fra år til

år veksler skolerne mellem tre forskellige
historiske scenarier, så eleverne oplever
noget nyt hver år.
Det ene år er de soldater på Kongelundsfortet under Den Kolde Krig og kæmper sig
gennem kasematterne iført gasmasker.
Det næste år gemmer de sig under store
presenninger i den gamle fiskekutter, der
sejlede jøder til Sverige under 2. verdenskrig, mens uniformsklædte ungdomsskolelærere og frivillige patruljerer på havnen.
Året efter er de med til at slukke branden
i St. Magleby i 1821 med en brandkæde,
hvor vandspande går fra hånd til hånd fra
gadekæret.
Hvert år i januar samarbejder Dragør Ungdomsskole med Polarskolen, hvor tidligere
polarfarer Gregers Gjersøe underviser 7.
klasserne om Grønland og Færøerne gennem en fiktiv ekspedition til Nordpolen, der
finder sted på Kongelundsfortet. Eleverne
skal gå på ski, løse førstehjælpsopgaver
og klare sig gennem dårlig sigtbarhed i
fællesskab.
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Naturskole for alle
Nu hvor Christoffer Søe har sikret, at alle
Dragørs børn og unge bliver introduceret
for friluftsliv gennem hele deres skoletid,
drømmer han om at kunne tilbyde resten
af kommunens borgere det samme. Derfor
har han taget initiativ til Dragør Naturskole, som skal formidle byens mange
muligheder for friluftsaktiviteter og på sigt
tilbyde samme muligheder, som skolerne
får, til resten af byens borgere.
- Vi byder hele tiden ind, der hvor vi kan
se, at vi kan gøre gavn, og vi udfordrer hele
tiden, hvad ungdomsskolernes opgave
er. Det er sådan vi udvikler os, fortæller
Christoffer Søe.
I første omgang har han inviteret de unges
familier med på fisketure på Øresund, sælsafari på Saltholm og overnatningsture på
Kongelundsfortet for at teste interessen
og skabe nye relationer og samarbejder på
tværs af kommunen. Mange forældre har
allerede meldt sig under fanerne – de bakker op om Dragør Naturskole – for alle.
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