
Östersjö-
fondens 
klasser



Varför kramas 

tångmärlor?  

Varför kallar 
man våtmarken 
för naturens 

tvättsvamp?

Vad gör östersjömusslan 
svart av ilska?

Årskurs 4, 5 eller 6! Vill ni bli en av Östersjöfondens klasser läsåret 2020-21?
Ansök nu och din klass kan vara en av tio skolklasser som får chansen att lära sig 
mer om livet under ytan! 

Tack vare generös hjälp från Östersjöfonden har Ålands naturskola även nästa läsår 
glädjen att kostnadsfritt erbjuda 10 skolklasser en möjlighet att bli en av Östersjö-
fondens klasser. I år kan årskurs 4-6 söka. De två naturskoldagarna infaller under 
läsåret 2020-21. Tema för dagarna är livet i Östersjön och livet i sötvattensmiljö.

Östersjöfondens klasser
Du och din klass får två naturskoldagar utomhus ledda av naturskolans proffsiga 
miljöpedagoger. Vi lär oss genom praktiska undersökningar, fartfyllda lekar och 
utmanande samarbetsövningar för hela klassen. Inför varje naturskoldag får du som 
lärare idéer till för- eller efterarbetsuppgifter.

Praktiska detaljer
Östersjöfonden bjuder på naturskolans miljöpedagoger och studiematerial. Öster-
sjöfonden tillsammans med Viking Line Buss bjuder även på transport till Wallins 
Oas i Sund. Skolmat står skolan själv för. Gruppen kan bestå av högst 25 elever.



Naturskoldag 1. 

ÖSTERSJÖN 
(augusti-september 2020)

Vi tar oss till en Östersjöstrand där vi 
med vadarbyxor, vattenkikare och håv 
bekantar oss med livet under havsytan. 
Vi varvar forskning med övningar och 
lekar som lär oss om livet i och kring 
brackvattnet i Östersjön.

Ansök nu – ni kan bli en av Östersjöfondens klasser 2020-21!
Lämna in en fritt formulerad ansökan med motivering till varför just din klass vill bli 
valda. Ansökan skickas till alandsnaturskola@naturochmiljo.fi senast den 8 april.

Mer info: 045 27 00317 eller 045 27 00318 / alandsnaturskola.fi 

Naturskoldag 2. 

SÖTVATTENS-
MILJÖ 

(maj 2021)

Vi besöker Wallins Oas, Östersjö-
fondens anlagda våtmark i Sund. 
Genom praktiska övningar och lekar tar 
vi tillsammans reda på hur en anlagd 
våtmark kan minska övergödningen 
av Östersjön. Vi undersöker också den 
biologiska mångfalden både i och intill 
våtmarken.



ÖSTERSJÖFONDEN
Östersjöfonden arbetar för att främja och stödja 
forskning och annan verksamhet som rör skyddet 
av vårt känsliga innanhav Östersjön. Fonden delar 
ut priser, stipendier och understöd för viktiga 
miljöinsatser. En viktig del av verksamheten är att 
sprida information och kunskap om Östersjöns miljö 
och dess betydelse för regionens ca 90 miljoner 
människor.

NATUR OCH MILJÖ
Ålands naturskola 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, 
utbildningsstyrelsen och Svenska kulturfonden.


