
Upplev, 
upptäck, 
undersök!



Vad gör Åbolands naturskola?

Åbolands naturskolas verksamhetsområde omfattar främst 
Åbo, S:t Karins, Pargas, Kimitoön och Salo. Det går bra att 
ordna en naturskoldag i en skogsdunge bakom skolan, på 
en strand nära daghemmet eller som en längre utflykt till 
ett frilufts- eller naturskyddsområde. Naturskolläraren rör 
sig i regionen med en eldriven paketbil. 

Vi samarbetar också med Åbo stads upplevelsestig för sko-
lor. Inom samarbetet träffar skolklasser i åk 2-4 årligen Åbo-
lands naturskolas naturskollärare vid Runsala naturskola.

Vad erbjuder vi?
Naturskoldag: 2–5 timmar uteunder-
visning under ledning av en naturskol-
lärare. För småbarnspedagogiken, 
förskolan och åk 1–6.

Ett läsår med naturskolan: Fyra 
naturskoldagar, en under varje årstid. 

Verksamheten riktar sig till klasser i 
åk 5–6.

Fortbildning: Vi ordnar olika typer av 
fortbildningar för pedagoger.

Ta kontakt för prisuppgifter.

Var finns 
vi? 

Hur funkar 
det?

Åbolands naturskola är en resurs 
för skolor och daghem. Vi erbjuder 
uteundervisning med varierande teman 
som anknyter till årstid och plats. 
Naturskolans undervisning bygger på  
     

ett aktivt lärande med barnens egna 
upplevelser och upptäckter i fokus. 
Vår undervisning är läroplansbaserad 
och fungerar som komplement till den 
ordinarie undervisningen.



Genom lekar, utmaningar och uppdrag får barnen 
utforska sin omgivning tillsammans med natur-
skolläraren. Komplexa fenomen blir lättare att 
förstå när vi lär oss med hela kroppen och alla 
sinnen. Samtidigt stärks barnens förhållande till 
både naturen och varandra. Beroende på dagens 
tema har naturskolläraren med sig utrustning som 
till exempel kikare, måttband och fältkök. Det går 
bra att ta med matsäck.

Hur ser en 
naturskol-
dag ut? 

Naturskolan väcker 
barnens nyfikenhet och 
sporrar dem att upptäcka 
naturens mångfald.

Hur många färger har björken?

Vem har 

jag fångat i 

min håv?
Har myggan

en mun?
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Vi är en av fyra naturskolor som drivs av Natur och Miljö. Natur och Miljö kämpar för 
ren luft, klart vatten och rik natur genom att sprida information, inspirera till hållbara 
val, delta i debatten och knyta samman människor med intresse för naturen. Natur och 
Miljö är en oberoende, ideell miljöorganisation som stöds av 
bl.a. miljöministeriet och Svenska kulturfonden. 

Natur och Miljös naturskolverksamhet finansieras 
av bl.a. Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 
och utbildningsstyrelsen. Åbolands naturskolas 
verksamhet får lokalt stöd av Konstsamfundet, 
Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kultur-
fond, Aktiastiftelsen i Åbo och Pargas samt 
Nordkalk.

Åbolands naturskola grundandes 2017 och har sitt 
kontor och förråd i Pargas. Åbolands naturskola är ett certifierat 
verksamhetscenter inom Lyke-nätverket.

Kontakta oss:abolandsnaturskola@naturochmiljo.fi
045 270 0314www.abolandsnaturskola.fiFölj oss på Facebook och Instagram: 

@abolandsnaturskola

Känn naturen!
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