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Plan för verksamheten 2021



Ramarna för Kvarkens naturskolas 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

Våra lärare är erkända utbildare i miljö- och utomhuspedagogik, vilket syns i efterfrågan på 
konsulttjänster från kommuner, andra organisationer och universitet. Vi ser samarbete  som 
viktigt och är aktiva i både nationella och regionala nätverk för miljöpedagoger. Det nära 
samarbetet med Natur och Miljös andra naturskolor, Naturskolan Uttern som fungerar i 
västra Nyland, Ålands naturskola, samt Åbolands naturskola, är en styrka och betydelsefullt 
för utvecklingen av vår enhet. Kvarkens naturskola är en certifierad enhet inom LYKE-
nätverket.

Naturskolan har från och med 2020 en egen logo och ett uppdaterat visuellt uttryck.
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Naturskolans verksamhetsidé

Kvarkens naturskola är en ambulerande naturskola med kontor i Vasa. Naturskolans målgrupp 
är daghem och skolor från Kristinestad till och med Vörå. Naturskolans verksamhetsidé är att 
stöda och komplettera skolornas och daghemmens miljöpedagogiska arbete. Undervisningen 
bygger på de nationella läroplanerna för småbarnspedagogik, förskola och grundläggande 
utbildning. 

Naturskolan 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 
rekreationsområden och naturstigar används också. Världsarvet Kvarkens skärgård utgör en 
betydelsefull 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 ordniarie verksamheten vid enheten. Naturskolkonceptet är en förebild 
för god undervisning där teori och praktik går hand i hand. 

Naturskolans tjänster

Läsårsverksamhet 

En av Kvarkens naturskolas huvudprodukter är läsårsverksamheten. En klass får undervisning 
under fyra naturskoldagar under ett läsår. Under perioden november-mars erbjuds grupperna 
ett kortare program, medan månaderna september-oktober och april-maj möjliggör en längre 
vistelse utomhus. De kortare naturskoldagarna hålls i undervisningsmiljöer nära skolorna, 
medan de längre ger möjlighet att ta sig till naturområden längre bort.

Volymer: vårterminen 25 läsårsklasser, höstterminen 24 läsårsklasser, sammanlagt 98 
undervisningsdagar.
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Enskilda naturskoldagar

Vi erbjuder daghem och skolor enskilda naturskoldagar, dvs. undervisningshelheter 
som genomförs utomhus i huvudsak. Vi erbjuder många alternativa teman, baserade på 
läroplansgrunderna för aktuell målgrupp. Undervisningen sker antingen i barnens närmiljö 
eller i olika naturområden i regionen. Yngre elever och daghemsbarn erbjuds i regel ett 
kortare, 2-3h långt program. Gruppstorleken är max 25 barn. Ett av de teman vi erbjuder 
under året handlar om sötvattensmiljöer och delfinansieras av EU-projektet Freshabit 
LIFE. Naturskolan kommer även att utveckla en ny undervisningshelhet om fladdermöss i 
samarbete med Ostrobothnia Australis (projektet KvarkenBats) som kommer att erbjudas till 
årskurserna 5-6. 

Volymer: 22 st naturskoldagar under våren och 38 under hösten, sammanlagt 50 
undervisningsdagar.

Naturskola på svenska för finskspråkiga grupper
 
Kvarkens naturskola erbjuder i samarbete med Nätverket Svenska nu naturskoldagar för åk 6 
med fokus på språkinlärning i naturen. Konceptet Naturligtvis ute på svenska erbjuds i både 
Österbotten och Södra Österbotten. 

Volymer: 10 naturskoldagar

Fritidsverksamhet för barn, ungdomar och familjer
 
Vi erbjuder naturpedagogiskt innehåll till evenemangsarrangörer, främst kommuner och 
föreningar. 

Volymer: 3 tillfällen

Friluftslördag på Norrvalla
 
Kvarkens naturskola är med och arrangerar evenemanget Friluftslördag 2021 på Norrvalla i 
Vörå. Evenemanget arrangeras i samarbete med Folkhälsan och Finlands Svenska Idrott. 
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Målgruppen är friluftsintresserade i alla åldrar, med tonvikt på familjer. Syftet är att inspirera 
till naturmöten och friluftsliv i vardagen, genom att lyfta det breda spektrum av aktiviteter, 
platser och föreningar som finns i anknytning till detta i Österbotten.

Volymer: 1 evenemang.

Fortbildning

Kvarkens naturskola ordnar, främst i samarbete med andra fortbildningsarrangörer, 
fortbildningstillfällen som räcker 2–3 timmar i anspråk. Naturskolan fortbildar och inspirerar 
daghemspersonal och lärare i regionen till utomhuspedagogisk verksamhet. 

Volymer: 4 fortbildningstillfällen

År 2021 medverkar Kvarkens naturskola i ett konsortium lett av CLL som arrangerar 
fortbildning för pedagoger i svenskspråkig småbarnspedagogik och grundläggande 
utbildning i tre olika kommuner. Projektet finansieras av utbildningsstyrelsen. Natur och 
Miljös roll är att vara sakkunnig i frågor gällande den ekologiska dimensionen av hållbar 
utveckling samt i utomhuspedagogik.

Volymer: 6 fortbildningstillfällen i 3 kommuner 

Utbildningar för lärare

Vi utbildar lärare i miljö- och utomhuspedagogik vid Åbo Akademi. Kurserna finansieras i sin 
helhet av uppdragsgivaren.

Volymer: 1 kurs

Lokalt nätverksarbete

Kvarkens naturskola är fortsatt delaktiga i mindre projekt, som främjar utomhuspedagogik 
samt barns naturvistelse och naturrelation. Det rör sig om regionala nätverk, bl.a. västra 
Finlands äventyrspedagogiska nätverk. Vi samarbetar även med andra organisationer kring 
Kvarkens världsarv. En del samarbeten är småskaliga och av icke-förutsägbar natur. I mån 
av möjlighet är vi också delaktiga i nationella och nordiska nätverk, i syfte att utveckla vår 
verksamhet och att lyfta österbottnisk utomhuspedagogisk kompetens.
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Kommunikation 

På vår hemsida www.kvarkensnaturskola.fi hittas information om evenemang, fortbildningar 
och teman som erbjuds. Hemsidan uppdateras kontinuerligt.

Vi använder sociala medier (Facebook, Instagram). Här är vi aktiva i syfte att ge 
verksamheten synlighet, samt inspirera pedagoger och föräldrar till utomhuspedagogik 
och friluftsliv för barn. Kvarkens naturskola har en egen logo som används i extern 
kommunikation.

Vi eftersträvar synlighet i media. Några gånger per år bjuder vi in journalister för att göra 
reportage om naturskolverksamheten.

Personal och kontor

Idag har Kvarkens naturskola två ordinarie anställda naturskollärare, PeM Maria Svens och 
PeM Ida Berg. Maria Svens är tjänstledig under vårterminen 2021 och hennes vikarie är Oliver 
Sjölund. För projekt samt under högsäsong kan naturskolan ta in extra personal. Kvarkens 
naturskolas kontor och lagerutrymmen finns i Rantalinna i centrum av Vasa.

Kvarkens naturskola 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
 
Kvarkens naturskola upprätthålls av föreningen Natur och Miljö rf. I Natur och Miljös 
bokföring har naturskolan egna kostnadsställen, vilket möjliggör en noggrann uppföljning 
av naturskolans ekonomi. För ekonomiförvaltningen svarar ekonomichef Miisa Holmström. 
Revisionsbyrån KPMG ansvarar för revision.
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Kostnadskalkyl 2021

Natur och Miljö ansöker om understöd för Kvarkens naturskola från följande organisationer 
för 2021: 

• R. Erik och Bror Serlachius stiftelse 

• Svensk-österbottniska samfundet 

• Kulturfonden i Österbotten 

• Aktiastiftelsen i Vasa 

• Aktiastiftelsen i Korsholm 

Mera information

För mera information om Kvarkens naturskolas verksamhet, kontakta naturskollärare Ida Berg:

tfn 040 4199756, e-post ida.berg@naturochmiljo.fi
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Lönekostnader och arvoden            94 500
Teknik, material och utrustning        4500
Information och marknadsföring      1000
Utrymmeskostnader och hyror         7000
Rese- och transportkostnader          7000
Övriga kostnader                                          1000

Utgifter totalt                                115 000 

Avgifter och annan försäljning       30 100
Bidrag och understöd                     74 900
Annan finansiering, sponsorer      10 000

Intäkter totalt                                 115 000


