
Naturskoldagens upplägg

Vi kommer att tillbringa dagen utomhus. Vi lär oss genom undersökningar, sagor och andra
praktiska aktiviteter med anknytning till årstiden, utgående från dagens tema. Både barn
och vuxna får vara med och leka! Vi träffas utanför daghemmet/förskolan eller på
överenskommen plats i näromgivningen. 

Ta gärna med en liten matsäck som vi äter i naturen ungefär mitt under naturskoldagen (om
vi inte kommit överens om något annat). Särkskilt i kyligt väder kopplat till mycket rörelse
orkar barnen bättre med hjälp av ett litet mellanmål. Kom ihåg att meddela hemmen om
barnen får ta med matsäck hemifrån. Under naturskoldagen följer vi förstås allemansrätten
och lämnar inget skräp efter oss i naturen, utan bär med oss allt som vi tagit med oss tillbaka
till daghemmet/förskolan.

Vi delar på ansvaret under naturskoldagen

Jag som naturskollärare ansvarar framför allt för dagens innehåll. Jag använder
utomhuspedagogiska metoder som är anpassade till åldersgruppen, platsen och vädret.
Dessutom ser jag till att ge instruktioner som möjliggör smidigt arbete inom säkra och trygga
ramar. Jag har allt undervisningsmaterial samt första hjälpen-utrustning med mig.

Du som pedagog känner din barngrupp och ansvarar för att handleda gruppen och se till
att alla har arbetsro. Du har ett odelbart ansvar för gruppen under naturskoldagen. Jag
önskar att du deltar aktivt i dagens program, dvs. leker med samt hjälper och motiverar
barnen att följa instruktioner. Under dagen kommer vi sannolikt att jobba i mindre grupper
med en av gruppens egna vuxna i varje grupp. Du bör också ha koll på sådant som kan
påverka naturskoldagen ur barnets synvinkel, såsom hälsotillstånd samt utmaningar kopplade
till språk och rörlighet. Informera även naturskolläraren om detta vid behov. 

Bekanta dig gärna med naturskolans säkerhetsplan inför naturskoldagen på vår
webbsida: www.naturochmiljo.fi/naturskola/vad-ar-naturskola/sakerhet/.

Välkommen på naturskoldag!

Hej och välkomna på naturskoldag! Här följer praktisk information om dagen och tips
på vad som är bra att tänka på i förhand. Läs gärna igenom detta brev och förbered
barnen inför den kommande naturskoldagen på förhand. På nästa sida finns en länk
till ett brev med packlista och övrig info till barnet/hemmet.  

Information till de vuxna i gruppen

www.naturskolanuttern.fi
Facebook och Instagram: @naturskolanuttern

http://www.naturochmiljo.fi/naturskola/vad-ar-naturskola/sakerhet/
http://www.naturskolanuttern.fi/


På vår webbsida finns ett infobrev till barnet och hemmet med bl.a. tips på klädsel

och packlista inför naturskoldagen. Förmedla gärna länken till hemmen och/eller skriv

ut packlistan och kontaktsidan och skicka dem med barnen hem.

www.naturskolanuttern.fi > Information för grupper

Vi tar ofta bilder på vad vi gör under naturskoldagen och lägger upp på Facebook
eller Instagram. Inga närbilder där barnen kan kännas igen kommer med. Följ oss
gärna på sociala medier: @naturskolanuttern

Har du frågor? Kontakta oss!

Utvärdering
Era åsikter är viktiga för oss. 
Vi tar emot respons av dagen här! 
Tack!

Huvudstadsregionen

Mikaela Granqvist 

www.naturskolanuttern.fi
Facebook och Instagram: @naturskolanuttern

Västra Nyland

Linda Sointu

Information till barnet och hemmet

Huvudstadsregionen

Pia Bäckman

http://www.naturskolanuttern.fi/
https://www.naturochmiljo.fi/naturskola/vara-naturskolor/naturskolan-uttern/information-for-grupper/
https://www.naturochmiljo.fi/naturskola/vara-naturskolor/naturskolan-uttern/kontakt/
https://www.naturochmiljo.fi/naturskola/vara-naturskolor/kontaktuppgifter/utvardering/


Våra finansiärer

Natur och Miljös naturskolverksamhet år 2023 finansieras av bl.a.
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och utbildningsstyrelsen.

 
Naturskolan Uttern får lokalt stöd av Helsingfors stad, Stiftelsen Tre

Smeder, Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse, Sparbanksstiftelsen i
Ingå, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, Kyrkslätts stad och

Raseborgs stad.

www.naturskolanuttern.fi
Facebook och Instagram: @naturskolanuttern

https://www.naturochmiljo.fi/naturskola/vara-naturskolor/naturskolan-uttern/

