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Kerteminde & Svendborg 18. marts 2020 
 
 

PRESSEMEDDELELSE 
 
 
Når eleverne ikke kommer til os, så må vi komme til dem… 
 
Fjord&Bælt og Naturama introducerer online-undervisning gennem live sendinger på Facebook. 
 
Coronavirus-situationen gør, at Fjord&Bælt og Naturama ligesom andre oplevelsesinstitutioner 
holder lukket for gæster indtil videre. Men de levende dyr skal passes. Så selvom de fleste 
medarbejdere er sendt på hjemmearbejde, så er der aktivitet. Og når gæsterne ikke kommer på 
Naturama og på Fjord&Bælt, så må Naturama og Fjord&Bælt komme til gæsterne. 
 
Fredag den 20. marts begynder en serie live sendinger, hvor de vagthavende biologer underviser 
børnene via Fjord&Bælt på Facebook (facebook.com/fjordogbaelt/). I første omgang er temaet 
Havets Hemmeligheder. Eleverne skal høre om sælerne, hvalerne og fiskenes liv, og der er afsat en 
hel sending, hvor biologerne afslører ”..den største hemmelighed af alle blandt havets dyr”. Hvad 
det er, må eleverne vente med at få at vide til den sidste af fire sendinger, som finder sted fredag 
den 27. marts. 	
Det er håbet at nå ud til så mange lærere og børn som muligt, så sendingerne kan indgå i den 
daglige fjernundervisning, der i øjeblikket tilrettelægges rundt om i landet. 
 
Direktør Mette Thybo, Naturama/Fjord&Bælt siger: ”Det er en meget vigtig del af vores arbejde at 
undervise. Og vi har jo masser af skoleklasser, som besøger os hele skoleåret. Det kan de 
selvfølgelig ikke nu. Derfor er det fantastisk, at vi kan bruge teknologien til alligevel at undervise 
og være en støtte til de lærere, som nu må tilrettelægge deres undervisning anderledes. 
 
De første fire planlagte livesendinger er fredag d. 20. marts, mandag den 23. marts, onsdag den 25. 
marts og fredag den 27. marts. Alle sendinger finder sted klokken 11.00. 
 
For yderligere information: 
Kommunikationsleder Mads Dirckinck-Holmfeld, telefon 4016 1450 


