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NATURSKOLAN HÖSTEN 2021 

Premiär för naturskolans nyhetsbrev 

Nu samlar vi naturskolans utskick i form av nyhetsbrev. 
 
I naturskolans nyhetsbrev hittar du information om våra 
klassbesök, kurser och andra aktiviteter. Vår ambition är 
att minst ge ut två nyhetsbrev per år – ett i slutet av varje 
termin.  
Nyhetsbreven mejlas till alla rektorer för 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  
 

Inbjudan till höstens klassbesök 

Nu är det dags att anmäla intresse för höstens klassbesök 
på naturskolan – senast den 20/6. 
 
Vi längtar efter att få träffa elever som vanligt igen och 
hoppas att det ska gå i höst.  
Hösten klassbesöksteman blir: 
Vattendjurstema för årskurs 1-3 respektive 4-6 
Allemansråttan och allemansrätten för årskurs 1-3 
Friluftsliv med eldtema för årskurs 4-6 
Mer information om de olika klassbesökstemana och hur 
du anmäler intresse hittar du här: 
https://extra.orebro.se/pedagogorebro/centraltskolstod
/orebronaturskola/klassbesokakf6.4.4ffbbf5616ac98ac8f
44a9.html 
Grundsärskola och särskilda undervisningsgrupper i 
årskurs 1-9 har egna teman. För information och 
anmälan kontakta Cecilia Bremer 
cecilia.bremer@orebro.se tel. 076-5514245  

Höstens kurser 

Vi planerar för ett par kurser i höst, men återkommer 

med information i ett nyhetsbrev i augusti när vi vet hur 
pandemiläget är. 
 

Nätverksträff på Fridhemsskolan 

Fridhemsskolan arrangerar träffar för medlemmar i vårt 
utomhuspedagogiska nätverk och andra intresserade.  
Många uppskjutna träffar har det blivit under pandemin. 
Nu hoppas vi på fjärde gången gillt! 
Inbjudan med mer detaljer och hur du anmäler dig 
meddelar vi när datum och innehåll är bestämt.  

 

Naturskolelådor 

Snart kan du låna en naturskolelåda - gratis! 
 
Under pandemins gång har det blivit svårare och svårare 
för klasser att ta sig till oss. Vi insåg att vi behövde tänka 
om för att bli mer mobila som naturskola och för att 
underlätta för förskolor och skolor att själva arbeta med 
lärande utomhus genom utomhuspedagogik. 
Tack vare statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt 
(LONA) kan vi nu ta fram naturskolelådor inom biologi 
och friluftsliv. De innehåller övningar, material och 
lärarhandledningar och riktar sig till förskola, fritidshem, 
grundskola F-6 och grundsärskolan. Vår första låda med 
temat Vårfåglar är nu ute på en testrunda.  
Mer om naturskolelådorna kan du läsa här: 
Naturskolelådor – allmän info - Pedagog Örebro 
(orebro.se)  
 

Månadens tips 

På vår hemsida hittar du månadens tips på 
årstidsanpassade utomhusaktiviteter Örebro naturskola - 
Pedagog Örebro (orebro.se)  
 

Friluftslivets år 2021 - Luften är fri 

Du vet väl att 2021 utnämnts till Friluftslivets år?! 
Tips på aktiviteter och annat hittar du här: 
Luften är fri | Så gå ut och andas (luftenarfri.nu) 
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