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NATURSKOLAN våren 2023 

Vårens klassbesök 
I april och fram till skolavslutningen ta vi emot 
klassbesök för klasser i årskurs 1-6.  
Finns att välja på följande teman:  

• Fåglar välkomna tillbaka för årskurs 1-3 och 4-6 

• Vattendjur för årskurs 1-3 och 4-6 

• Linnes lärjungar för årskurs 4-6 
Anmälan och information ser ni på vår hemsida. 
Klassbesök på Örebro naturskola - Pedagog Örebro 
(orebro.se) 
 

Naturskolelådor till utlån 

Det finns nu nio naturskolelådor till utlån. 
Genom statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt 

(LONA) har naturskolan tagit fram naturskolelådor med 
olika teman inom biologi och friluftsliv. Dessutom har vi 
två historiska teman och ett samarbetstema. I lådorna 
finns lärarhandledning och material, så att ni själva ska 
kunna genomföra aktiviteterna på er förskola/skola. 
Nu är dessa nio lådor bokningsbara via vår hemsida: 

• Blomväxter  

• Friluftsliv 
matlagning  

• Friluftsliv 
grunder  

• Fåglar        
(året om) 

• Mossor och 
lavar 

• Samarbetstema 

• Stenåldersliv 

• Vikingaliv 

• Vinterekologi 
 
Mer om naturskolelådorna kan du läsa här:  
Naturskolelådor – allmän info - Pedagog Örebro 
(orebro.se) 

 

 

 

Kurser för att testa på våra naturskolelådor 

• Träd 

• Småkryp på land 
Datum är inte bestämt ännu för dessa två lådor eftersom 
de inte är riktigt färdiga än. Vi återkommer! 

 

Boktips 
Se länken vilket stort utbud av 
utomhuspedagogiska böcker som 
Naturskoleföreningen erbjuder 

Outdoor teaching broschyr 

(mediapaper.se) 
 

 

Månadens tips 
Ni vet väl att vi varje månad lägger ut tips på en  
utomhusaktivitet på vår hemsida: 
www.orebro.se/naturskolan 
 

Naturskolans nyhetsbrev  

Numera samlar vi naturskolans utskick i form av 
nyhetsbrev. 
 
I naturskolans nyhetsbrev hittar ni information om våra 
klassbesök, kurser och andra aktiviteter. Nyhetsbreven 
mejlas till alla rektorer i kommunala och fristående 
förskolor, grundskolor årskurs F-6 och grundsärskolor. 
De skickas även direkt till de pedagoger som finns med i 
vårt utomhus-pedagogiska nätverk. Anmälan till 
nätverket gör du på vår hemsida på Pedagog Örebro: 
www.orebro.se/naturskolan  

 
Från årsskiftet tillhör Örebro naturskola  
Kultur- och fritidsförvaltningen. 
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