
Upplev, 
upptäck, 
undersök!



Vad gör Kvarkens naturskola?

Naturskolan är mobil och vårt arbetsfält sträcker sig 
från Kristinestad i söder till Vörå i norr. Kan vi locka er 
till ett uteklassrum med unik natur? Ska vi ses i skogs-
dungen bakom skolan/daghemmet, på vandringsleden 
eller ute i Kvarkens skärgård? Vi anpassar oss till det 
som är möjligt för er.

Vad erbjuder vi?
Naturskoldag: 2–4 timmars uteunder-
visning under ledning av en naturskol-
lärare. Verksamheten riktar sig i första 
hand till årskurs 1–6 och småbarns-
pedagogiken. 

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

Fortbildning: Vi ordnar olika typer av 
fortbildningar för pedagoger.

Ta kontakt för prisuppgifter!

Hur ser en natur-
skoldag ut? 

Hur 
funkar 
det?

Kvarkens naturskola är en resurs för 
pedagoger inom grundläggande ut-
bildning och småbarnspedagogik. Vi 
erbjuder utomhuspedagogiska kom-
plement till ordinarie undervisning. 

Naturskolans verksamhet byggs upp 
kring gällande läroplansgrunder. Vi 
ger deltagarna kunskap om naturen, 
friluftsfärdigheter samt inspiration för 
en hållbar livsstil.



Barnen får uppleva, upptäcka 
och utforska sin omgivning 
genom lekar, utmaningar och 
uppdrag. De lär sig med hela 
kroppen och alla sin-
nen. Teori och praktik 
integreras och kopp-
las till upplevelser.

Beroende på dagens 
tema har vi med oss 
utrustning som till 
exempel luppar, kika-
re, håvar och fältkök. 
Vi erbjuder ett flertal 
olika temahelheter 
för varje årstid. Un-
dervisningen anpas-
sas till barnens ålder 
och förutsättningar.

Hur ser en natur-
skoldag ut? 

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

Hur doftar hav?

Vad ser 

jag genom 

luppen?

Vad är morän?



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. Kvarkens naturskolas verksamhet 
får lokalt stöd av bl.a. Svenska Österbottniska samfun-
det, Kulturfonden i Österbotten och Aktiastiftelserna i 
Vasa och Korsholm.

Kvarkens naturskola grundades 2007 
och har två naturskollärare. Kvarkens naturskola 
är ett certifierat utvecklingscenter inom Lyke-
nätverket och medlem i Naturskoleföreningen.
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Kontakta oss:kvarkensnaturskola@naturochmiljo.fi
Maria Svens, 045 3296 220

Ida Berg, 040 4199 756
www.kvarkensnaturskola.fiFölj oss på Facebook och Instagram: @kvarkensnaturskola

Känn naturen!
www.naturochmiljo.fi


