Naturskolan Uttern
Plan för verksamheten 2021

Ramarna för Naturskolan Utterns verksamhet år 2021 finns beskrivna i Natur
och Miljös verksamhetsplan 2021, som fastställdes av förbundsmötet i
september 2020. Nedan presenteras den planerade verksamheten i detalj.

Utgångspunkter
Naturskolan Uttern grundades år 1986 och är därmed Finlands äldsta naturskola.
Naturskolan är en utomhuspedagogisk resurs för daghem och skolor i huvudstadsregionen
och västra Nyland och fungerar utifrån ett ambulerande koncept. Idag är vi en av Natur
och Miljös fyra naturskolor och vår verksamhet bygger på ett nära samarbete med
Kvarkens naturskola, Ålands naturskola och Åbolands naturskola. Vi ser samarbete som en
betydelsefull styrka för utvecklingen av vårt arbete och deltar aktivt i såväl regionala och
nationella som internationella nätverk inom miljö- och utomhuspedagogik. Naturskolan
Uttern är en certifierad enhet inom LYKE-nätverket som koordineras av Finlands natur- och
miljöskolförbund, samt medlem i Lägerskolföreningen i Finland och Naturskoleföreningen i
Sverige.

Naturskolan har från och med 2020 en egen logo och ett uppdaterat visuellt uttryck.
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Naturskolans verksamhetsidé
Naturskolans verksamhetsidé är att stöda och komplettera skolornas och daghemmens
miljöpedagogiska arbete. Undervisningen bygger på de nationella läroplanerna för
småbarnspedagogik, förskola och grundläggande utbildning.
Naturskolans spetskompetens är utomhuspedagogik. Vi erbjuder barnen undervisning och
positiva upplevelser i naturen, samtidigt som lärare och daghemspersonal får fortbildning
i undervisning med naturen som klassrum. Undervisningen sker oftast i daghemmens och
skolornas närmiljö, men olika natur- och rekreationsområden och naturstigar används också.
Huvudstadsregionens mångsidiga natur utgör en betydelsefull och rik lärmiljö.
Naturskolans undervisning utgör en helhet, som ofta räcker en hel skoldag. Yngre barn
upplever och upptäcker naturen med alla sinnen under sin naturskoldag, som utgör
en lekbetonad upplevelse i en trygg omgivning. Äldre barn sporras till att göra egna
undersökningar och observationer i naturen, för att därigenom få insikter i artkännedom
och ekologi. Pedagogerna får idéer till för- och efterarbete för att förankra upplevelser och
undersökningar i den ordinarie verksamheten vid enheten. Naturskolkonceptet är en förebild
för god undervisning där teori och praktik går hand i hand.

Naturskolans tjänster
Naturskolans viktigaste tjänster kallas naturskoldagar. Naturskoldagarna är
undervisningsenheter som sker utomhus i daghemmens och skolornas närmiljöer eller i större
natur- och frisluftsområden inom verksamhetsområdet. Grupperna från daghem och skolor
kan välja mellan varierande temahelheter som anknyter till läroplanen och anpassas till årstid
och plats. En naturskoldag pågår i ca 2–4 timmar och en naturskollärare undervisar max 25
barn åt gången.
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Ett läsår med naturskolan
Årskurserna 3–4 samt daghem och förskolor erbjuds möjligheten att delta i naturskolans
läsårsverksamhet. Där ingår uteundervisning under fyra naturskoldagar under ett
läsår för varje deltagande klass/grupp. Daghem och förskolor är en ny målgrupp för
läsårsverksamheten fr.o.m. hösten 2020.
Volymer i huvudstadsregionen: vårterminen 10 läsårsklasser, höstterminen 12 läsårsklasser,
sammanlagt 44 naturskoldagar.
Volymer i västra Nyland: vårterminen 5 läsårsklasser, höstterminen 12 läsårsklasser,
sammanlagt 34 naturskoldagar.

Enskilda naturskoldagar
Vi erbjuder daghem och skolor enskilda naturskoldagar med flera alternativa teman baserade
på läroplansgrunderna för aktuell målgrupp
Volymer i huvudstadsregionen: 20 naturskoldagar
Volymer i västra Nyland: 30 naturskoldagar

Naturskoldagar med sötvattenstema
Inom ramarna för EU-projektet Freshabit LIFE IP erbjuds temadagar för åk 5-9 i skolor
inom projektområdet som omfattar Kisko ås tillrinningsområde och Karis å/Svartåns
tillrinningsområde och deras närområden.
Volymer i projektområdet: 30 naturskoldagar

Naturskola på svenska för finskspråkiga grupper
Naturskolan Uttern erbjuder i samarbete med Nätverket Svenska nu vid Hanaholmens
kulturcentrum naturskoldagar för åk 5-6 med fokus på språkinlärning i naturen. Temadagarna
Svenska i naturen och Språkbad i naturen erbjuds till huvudstadsregionens finskspråkiga
skolor inkl. språkbadsskolor och finansieras av Nätverket Svenska nu.
Volymer i huvudstadsregionen: 55 naturskoldagar

Fritidsverksamhet för barn och familjer
Vi erbjuder naturpedagogiskt innehåll till evenemangsarrangörer, främst kommuner och
föreningar.
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Volymer: 4 tillfällen

Lägerskolor
Vi erbjuder lägerskolor och dagsprogram med aktivt innehåll i Nylands fina natur. Under
lägerskolan ska alla elever få känna att just de lyckas. Samtidigt stärker de gemensamma
upplevelserna i en annorlunda miljö sammanhållningen i gruppen. Vi arbetar med ett
tema per dag för att hinna gå in på djupet och ge utrymme för kreativitet och reflektion.
Under en lägerskoldag lär sig eleverna till exempel om hållbart friluftsliv, att göra
observationer i naturen och att våga testa sina gränser. Våra temadagar bygger på praktisk
utomhuspedagogik och anknyter till läroplanen för åk 5–6.
Volymer: sammanlagt 15 lägerskoldagar för 6 grupper

Fortbildning
Naturskolan Uttern fortbildar och inspirerar daghemspersonal och lärare i regionen till
utomhuspedagogisk verksamhet. Fortbildningstillfällen räcker ca 2–3 timmar i anspråk.
Fortbildningarna ordnas på beställning eller i samarbete med en annan arrangör som står för
marknadsföring och bokning.
Volymer: 2 fortbildningstillfällen
Naturskolan bidrar även med en workshop vid Finlands största utomhuspedagogiska
konferens Ulos – Ut – Out i juni. Workshopen ordnas som en del av projektet Freshabit LIFE
IP. I oktober deltar Naturskolan Uttern likt tidigare år med workshop i Naturskolornas dag
riktat till lärarstuderande vid Helsingfors Universitet. Dagen är ett samarbete mellan HU,
LYKE, natur- och miljöskolor i huvudstadsregionen, WWF och LUOMUS.

Lokalt nätverksarbete
Naturskolan Uttern är delaktig i ett antal nätverk och samarbeten som främjar
utomhuspedagogik. Det rör sig om lokala och regionala nätverk såsom nätverket för
huvudstadsregionens natur och miljöskolor samt VÄLKE-nätverket för miljöpedagogik i
Nyland. Vi samarbetar även med andra organisationer kring Kvarkens världsarv. En del
samarbeten är småskaliga och av spontan, icke-förutsägbar natur. Vi är också delaktiga i
nationella och nordiska nätverk, i syfte att utveckla vår verksamhet samt bidra till kollegial
diskussion kring aktuella ämnen inom det utomhuspedagogiska fältet.
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Kommunikation
På vår hemsida www.naturskolanuttern.fi hittas information om aktuella teman som erbjuds
samt eventuella evenemang, fortbildningar m.m. Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Sidan
är en del av www.naturskola.fi där vi tillsammans med Natur och Miljös övriga naturskolor
bl.a. delar årstidsanpassade tips och idéer för uteaktiviteter samt sprider svenskspråkigt
utomhuspedagogiskt material. Därtill använder vi sociala medier (Facebook, Instagram)
för att synliggöra vår verksamhet samt för att inspirera pedagoger och övriga följare till
utomhuspedagogik, friluftsliv och utevistelese i närnaturen. Naturskolan Uttern har en egen
logo och ett eget visuellt uttryck som används i extern kommunikation. Vi eftersträvar även
synlighet i media. Vi finns tillgängliga för och bjuder in journalister för att göra reportage om
vår verksamhet.

Personal och kontor
Idag har Naturskolan Uttern två fast anställda naturskollärare: Pia Bäckman som är ansvarig
för verksamheten i Huvudstadsregionen och Julia Scheinin som har ansvar för verksamheten i
västra Nyland. Under vårterminen arbetar Julia Scheinin endast med administrativa uppgifter
och därför kommer även Jenny Wikström att arbeta som naturskollärare och undervisa
västnyländska naturskolgrupper samt lägerskolgrupper från februari till slutet av juni.
För projekt samt under högsäsong kan naturskolan ta in extra personal. I januari-februari
jobbar Catherine Munsterhjelm som projektansvarig med projektet Freshabit LIFE IP.
Från mars till maj arbetar Mikaela Granqvist som säsongsanställd naturskollärare i
huvudstadsregionen på deltid.
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Naturskolan Utterns lager- och kontorsutrymmen är för tillfället i Åvikhemmet i Sjundeå.
Natur och Miljös kontor, där även naturskolläraren har en arbetspunkt, finns på Annegatan
i Helsingfors. Under 2021 söker Naturskolan Uttern nya lösningar för kontor- och
lagerutrymmen för att bättre möta behoven för den aktuella verksamheten.
Naturskolan Uttern fungerar som en integrerad del av Natur och Miljös verksamhet. Natur
och Miljös ledande miljöpedagog Jonas Heikkilä fungerar som chef för naturskollärarna.
Ekonomiförvaltning sköts av personalen på Natur och Miljös kontor i Helsingfors.

Ekonomi
Naturskolan Uttern upprätthålls av föreningen Natur och Miljö rf. I Natur och Miljös bokföring
har naturskolan egna kostnadsställen för bl.a. huvudstadsregionens och västra Nylands
verksamhet, samt lägerskol- och fortbildningsverksamheten. Detta möjliggör en noggrann
uppföljning av naturskolans ekonomi. För ekonomiförvaltningen ansvarar ekonomichef Miisa
Holmström. Revisionsbyrån KPMG ansvarar för revision.
Natur och Miljös naturskolverksamhet år 2021 finansieras av bl.a. Stiftelsen Brita Maria
Renlunds minne. Natur och Miljö ansöker om understöd för Natursoklan Uttern från följande
organisationer för 2021:
•

Helsingfors stad

•

Stiftelsen Tre Smeder

•

Sophie von Julins stiftelse

•

Emilie och Rudolf Gesellius’ Stiftelse

Mera information
För mera information om Naturskolan Utterns verksamhet se www.naturskolanuttern.fi
eller kontakta naturskollärare Pia Bäckman: e-post naturskolanuttern@naturochmiljo.fi, tfn
0504629947.
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