
Naturens kretsløp i skoleskogen  
 

 
 
 
Mandag 3. november ble det arrangert uteskole for 3. – og 4. trinn ved Rosmælen 
skole med utgangspunkt i tilbud fra prosjekt Klima, miljø og livsstil. Tema for dagen 
var Naturens kretsløp.  

 
Før turen startet var det oppstilling i skolegården, og antall elever ble talt opp. I skogen er det 
greit å ha telling med jevne mellomrom så ingen er blitt borte underveis. Denne dagen var 
det også skikkelig høstvær – vått og kaldt, og det var nødvendig å sjekke før start at alle var 
godt nok kledd.  

 
Ved lavvoen ovenfor 
skolen ble det en 
første stopp, og her 
fortalte Signy R. 
Overbye og Marte 
Aursand om 
bakgrunnen for 
prosjektet Klima, 
miljø og livsstil i 
Melhus kommune, 
og om 
Allemannsretten 
som regulerer våre 
rettigheter og plikter 
i omgang med 
naturen, inkludert 
skoleskogen.  
 

 
Turen fortsatte innover kulturlandskapet og oppover i skogen bak Rosmælen skole. Mange 
hadde vært der før, og satte pris på en tur i kjente omgivelser med utsikt utover bygda. På 
første stopp fikk elevene ny kunnskap om ulike tresorter, og de fikk fortalt om det de allerede 
hadde fanget opp av kunnskap fra eget prosjekt om rogna. Tilbudet fra Klima, miljø og livsstil 
tar utgangspunkt i skogstur om høsten, og elevene får høre om skogens produsenter, 



konsumenter, og nedbrytere. Det blir lagt vekt på betydningen av å være i balanse med 
naturen og hvordan vi bør ferdes i skog og mark sånn at vi ikke forstyrrer naturens kretsløp.  

 
 
På en flate midtveis til 
toppen er det laget lekestativ 
og benker, og her var det 
naturlig å fortelle om alle 
trær, planter og dyr i skogen 
som er gjensidig avhengig 
av hverandre. Elever ble 
plukket ut til å være med i 
rollespill for å illustrere ulike 
dyr og småkryp, og de ble 
plassert i ring for å vise at alt 
i naturen sirkulerer.  
 
 
 

 
Men så var det alt det vi ikke ser med en gang, men som er like viktig for naturens kretsløp. 
Hva er det som skjer når bladene blir gule og oransje om høsten og faller av trærne? Og hva 
er det som skjer når bladene etter hvert blir brune og blir borte? Og hvorfor er det akkurat 
gråora som feller grønne blader?  
 

 
 
I veksling mellom spørsmål og svar viste elevene stort engasjement, og fikk mye å tenke på.  
Under oss i jorda, rundt oss på alle kanter og over oss i trærne var det et yrende liv selv om 
høsten gir inntrykk av det motsatte. Det luktet høst og råtne blader, og det var grått og trist, 
men under det hele ligger likevel kimen til alt nytt liv som vil komme fram igjen til våren. En 
underlig og fantastisk prosess. For noen ble det likevel vanskelig å stå stille i lengre perioder, 
og frilek ble neste post på programmet! 
 



 
 
Vel fremme på toppen av åsen, ble 
tørr medbragt ved tatt fram, og det 
ble gjort opp bål. Det var klart for 
dagens høydepunkt rundt bålet med 
god mat og drikke. Noen hadde til og 
med paraply i sekken som ble slått 
opp over nista så matens skulle 
holde seg tørr! 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bålet var også godt å ha for å varme 
kalde hender! I tillegg ble bålet brukt 
til å fortelle hva bioenergi er, og at 
både maten og veden inneholder 
energi som i utgangspunktet er 
kommet fra sola.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etter matpausen var det klart for 
natursti med spørsmål knyttet til det 
uteskolen hadde handlet om på vei 
oppover åsen. Elevene ble delt inn i 
grupper, og fikk med svarkort og 
blyant.  
 
 
 

 
Enkelte av gruppene viste stor evne til demokratisk fremgangsmåte. Der det var tvil om 
hvilket svaralternativ som var riktig, ble det håndsopprekning, og flertallet fikk bestemme.  
Siste post var på flata midtveis ned mot skolen, og her lyttet elevene spent på å høre sitt 
eget resultat.  
 
Turen ned fra åsen var både våt og sleip, og mange ble fristet til å renne på rompa! Skitne og 
våte klær til tross – turen hadde vært både lærerik og full av lek! 
 
(10.11.14) 
Tekst og foto: Signy R. Overbye 


