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Bakgrund 
På förbundsmötet 2019 fördes en livlig debatt om naturskolornas roll i organisationen 
utgående från en motion av Ålands Natur och Miljö (Förbundsmötet 2019, Bilaga I). 

Diskussionen utmynnade i följande beslut: 
Förbundsmötet konstaterade att styrelsen axlar rollen som arbetsgivare och 

därmed ansvarar för personalens välmående. Frågeställningar gällande utveckling 
av naturskolornas organisationsstruktur skall tas upp omedelbart i enlighet med 
motionen från Ålands Natur och Miljö. 

 
Styrelsen har på sitt möte den 7.4.2020 utformat en redogörelse till följande 

förbundsmöte, som är förbundskongressen 2020. 

Motiveringar 
Styrelsen vill genom denna redogörelse uppmuntra till en fortsatt diskussion inom 

medlemskåren om naturskolornas roll i och betydelse för Natur och Miljö. 
 
Naturskolverksamheten är utan tvekan en av de största framgångarna för Natur och 

Miljö som i år firar sitt 50-års jubileum. Natur och Miljö grundade den första naturskolan 
i Finland år 1986 och i dag finns ett trettiotal naturskolor i Finland (LYKKY rf). I dag 

(april 2020) har Natur och Miljö sju fast anställda naturskollärare, som arbetar vid fyra 
skilda naturskolenheter: 

 Naturskolan Uttern 

 Kvarkens naturskola 
 Ålands naturskola 

 Åbolands naturskola 
 
Natur och Miljö är den största producenten av utomhuspedagogisk undervisning på 

svenska i Finland År 2019 deltog över 9 000 barn i minst en naturskoldag som 
arrangerades av Natur och Miljös naturskollärare. Våra professionella pedagoger är 

eftertraktade utbildare inom lärarutbildningen och fortbildning. 
 
Naturskolverksamheten utgjorde år 2019 omkring 2/3 av Natur och Miljös verksamhet 

mätt i såväl avlönad arbetstid som totala kostnader. De fyra naturskolorna är, 
tillsammans med tidningen Finlands Natur, Natur och Miljös kändaste varumärken. De 

utgör ett synnerligen värdefullt komplement till den kampanjmässiga verksamheten och 
den miljöpolitiska intressebevakningen. Naturskolorna erbjuder uppskattade tjänster till 
lokalföreningarna, t.ex. i form av aktiviteter riktade till barn under familjeutfärder. 

 
Den gemensamma förvaltningen ger många värdefulla synergieffekter, inklusive 

ekonomiförvaltning, faktureringssystem, arbetshälsovård samt administration (styrelsen, 
föreningsmöten). Tack vare Natur och Miljös goda likviditet kan organisationen driva 
utvecklingsprojekt där finansieringen kommer i efterskott. 

 
Under 2000-talet har Natur och Miljö målmedvetet satsat på naturskolverksamhetens 

tillväxt. Finansiärerna har ett starkt förtroende för organisationens förmåga att 
producera kvalitativa tjänster till småbarnspedagogiken och den grundläggande 
utbildningen. Styrelsen har en stabil tro på att den positiva utvecklingen kommer att 

fortsätta och att volymerna för Natur och Miljös naturskolverksamhet kommer att växa 
under de närmaste åren. 
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Inom Natur och Miljös organisation utgör naturskollärarna en stark egen avdelning. 
Ambitionen har varit att skapa enheter med minst två anställda och det är verklighet i 
tre av fyra enheter. Varje naturskola har en egen budget och naturskollärarna har själva 

ansvar för ekonomin. Personalen vid centralkansliet erbjuder många viktiga stödtjänster, 
inklusive IT-stöd, kommunikation, fakturering samt medelanskaffning (inklusive 

redovisning av understöd). Resurserna för ledarskap har en längre tid varit bristfälliga 
och styrelsens strategi är att satsa på detta så fort det finns utsikter om finansiering. 
 

Våren 2019 startade en intern utvecklingsprocess vars målsättning är att stärka 
naturskolornas varumärken. I samarbetet med en utomstående marknadsföringsbyrå 

har en varumärkesstrategi utformats och den har börjat konkretiseras i form av egna 
logon, nya broschyrer och egna webbadresser. Naturskolorna har en stark egen närvaro 

på sociala medier (Facebook, Instagram). Våren 2020 förbättras naturskolornas 
webbpresens som en del av Natur och Miljös övergripande webbsajtsreform. 
 

Beslutsförslag 
Förbundsmötet antecknar styrelsens redogörelse för kännedom. 


