
Upplev, 
upptäck, 
undersök!



Vad gör Ålands naturskola?
Ålands naturskola är en resurs för 
pedagoger i ordinarie undervisning 
inom skola och barnomsorg. Vi  er-
bjuder uteundervisning med varie-
rade teman som anknyter till årstid 

och plats. Våra naturskollärare delar 
med sig av sin kunskap om naturen, 
friluftsfärdigheter och hållbar livsstil. 
Naturskolans undervisning är läro-
plansbaserad. 

Hela Åland är vårt arbetsfält. Vi kommer till skolan eller 
daghemmet med elbilen full av spännande utrustning. Na-
turskoldagarna hålls utomhus i skolans eller daghemmets 
närmiljö och anpassas efter årstiden. Vi kan också möta 
gruppen i ett naturområde längre bort. 

Vad erbjuder vi?
Naturskoldag: 
2–4 timmars uteundervisning under 
ledning av en naturskollärare. Verk-
samheten riktar sig till årskurs 1–6 
och barnomsorgen. 

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

till årskurs 3–4 och barnomsorgen. 

Fortbildning: 
Vi ordnar också regelbundet fort-
bildningar och inspirationsträffar för 
pedagoger.

Ta kontakt för prisuppgifter 
och för att boka oss!

Hur 
funkar 
det?



Genom lekar, utmaningar och uppdrag får bar-
nen uppleva och utforska sin omgivning tillsam-
mans med naturskolläraren.  På naturskolan lär 
vi oss med hela kroppen och alla sinnen, samti-
digt som sammanhållningen i gruppen förstärks 
av gemensamma äventyr. Beroende på dagens 
tema har naturskolläraren med sig utrustning 
som till exempel kikare, håvar, luppar och tär-
ningar. Det går bra att ta med matsäck. 

Hur ser 
en naturskol-

dag ut? 

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

Vad doftar en lav?

Vem har 

jag fångat i 

min håv?

Hur högt är ett träd?



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. 
Ålands naturskolas verksamhet får lokalt stöd 
av Landskapsregeringen (PAF-medel) och 
Östersjöfonden. 

Ålands naturskola grundades 2013 och 
har två naturskollärare. Ålands naturskola är ett 
certifierat utvecklingscenter inom Lyke-nätverket 
och medlem i Naturskoleföreningen.

Kontakta oss:alandsnaturskola@naturochmiljo.fi

045 270 0318 eller 045 270 0317
www.alandsnaturskola.fiFölj oss på Facebook och 

Instagram: @alandsnaturskola
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Känn naturen!
www.naturochmiljo.fi


