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NATURSKOLAN i höst 

Hoppas att ni alla haft en skön och avkopplande 
sommarledighet! Vi önskar er en bra höst med nya 

utmaningar och glädjeämnen        
 

Höstens klassbesök 
Inga klassbesök på naturskolan i höst, men mycket annat. 
 
För att kunna stötta alla de grupper som inte får komma 
till naturskola, (förskolan och de skolklasser som våra 
klassbesöksplatser inte räcker till), använder vi hösten till 
att göra färdigt de fyra sista naturskolelådorna.  
Vi kommer även att hålla kurser kring de olika lådorna 
(se under rubriken ”kurser”). 
 

Naturskolelådor till utlån 

Det finns nu sju naturskolelådor till utlån. 
 
Genom statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt 
(LONA) tar naturskolan 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 sju lådor bokningsbara via vår hemsida: 
 
Friluftsliv matlagning  
Friluftsliv grunder  
Fåglar (året om) 
Samarbetstema 
Stenåldersliv 
Vikingaliv 
Vinterekologi 
 
Mer om naturskolelådorna kan du läsa här:  
Boka naturskolelådor 
 

 

Erik Rosenbergsdagarna 14-15/10 
Erik Rosenbergsdagarna är en konferens i Örebro om 
biologisk mångfald. Mer om den kan du läsa här: 
www.hopajola.se 

 

Kurser 
I höst satsar vi på kurser med de olika naturskolelådorna 
som tema: 
7/9       Blomväxter 
29/9     Stenåldersliv  
29/9     Vikingaliv 
11/10   Friluftsliv matlagning 
27/10   Mossor och lavar 
16/11   Fåglar (vinter) 
1/12     Vinterekologi 
 
Välkommen! Mer information om kurserna och anmälan 
hittar du på vår hemsida: 
Naturskolans kurser för pedagoger 

 

Månadens tips 
Du 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 du 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  
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