
Upplev, 
upptäck, 
undersök!



Vad gör Naturskolan Uttern?

Naturskolan har uppsökande verksamhet och under-
visningen sker i skolornas och daghemmens närmiljö-
er. Det går bra att ordna en naturskoldag i exempel-
vis en skogsdunge bakom skolan eller på en strand 
nära daghemmet. Ni är också välkomna på en längre 
utflykt till något av regionens natur- och friluftsområ-
den. Vi anpassar oss till det som är möjligt för er. 

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

Ett läsår med naturskolan: Fyra na-
turskoldagar, en under varje årstid.

Lägerskola: Vi ordnar naturnära 
lägerskolor med varierande teman 
främst för åk 5–6.

Fortbildning: Vi ordnar olika typer av 
fortbildningar för pedagoger.

Ta kontakt för prisuppgifter!

Vad har 

jag fångat i 

min håv? 

Hur 
funkar 
det?

Naturskolan Uttern är en resurs för 
skolor och daghem i huvudstadsregi-
onen och västra Nyland. Vi erbjuder 
uteundervisning med varierade 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.



På naturskolan lär vi oss ute i huvudstadsregionens och 
västra Nylands fina natur. Genom lekar, utmaningar och 
uppdrag får barnen utforska sin omgivning tillsammans 
med naturskolläraren. 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 naturskol-
läraren med sig utrustning som till exempel kikare, 
måttband och fältkök. Om ni vill kan ni 
ta med er matsäck ut.

Hur ser 
en natur-
skoldag 

ut? 

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

Kan snoken 
blunda?

Vad har 

jag fångat i 

min håv? 

Hur låter daggmasken?



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. miljö-
ministeriet och Svenska kulturfonden.

Natur och Miljös naturskolverksamhet 
finansieras av bl.a. Stiftelsen Brita Maria 
Renlunds Minne och utbildningsstyrelsen. 
Naturskolan Utterns verksamhet får lokalt 
stöd av Helsingfors stad, Bergsrådinnan 
Sophie von Julins Stiftelse, Stiftelsen Tre 
Smeder, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius 
fond, Stiftelsen Pro Juventute Nostra.

Naturskolan Uttern grundades 1986 som 
Finlands första naturskola och har två naturskollärare. 
Naturskolan Uttern är ett certifierat utvecklingscenter 
inom Lyke-nätverket och medlem i Naturskoleföreningen.

Kontakta oss:naturskolanuttern@naturochmiljo.fi

huvudstadsregionen: 050 462 9947
västra Nyland: 045 880 4480www.naturskolanuttern.fiFölj oss på Facebook och 

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