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NATURSKOLAN VÅREN 2022
Naturskolans nyhetsbrev

Sedan i våras 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
Vi är trångbodda

Naturskolans verksamhet har växt och våra lokaler
räcker inte till för allt det vi vill. Det innebär att vi måste
använda vårt inomhusklassrum till förberedelsearbete
och förråd i stället för till elevaktiviteter.
Vi har använt vårt inomhusklassrum en stund under den
kalla årstidens klassbesök. När vi inte kan det längre
kommer vi inte att ta emot några klassbesök under
vintermånaderna 2022, men tar i stället emot extra
många under april-juni. Vintern använder vi till att ta
fram naturskolelådor (se nedan).
Inbjudan till vårens klassbesök

Nu är det dags att anmäla intresse för vårens klassbesök
på naturskolan – senast den 1/12.
Pandemin har påverkat oss alla på olika sätt under en
lång tid. Eftersom det inte gått att boka gruppresor i
kollektivtrafiken, har vi åkt ut till de skolor som inte
kunnat ta sig till oss. Nu går det att boka gruppresor
igen, så att det går att ta sig med buss till naturskolan.

Örebro kommun
orebro.se/naturskolan

Vårens klassbesöksteman blir:
Vårfågeltema för årskurs 1-3 respektive 4-6 (april-maj)
Vattendjurstema för årskurs 1-3 respektive 4-6 (maj-juni)
Linnés lärjungar för årskurs 4-6 (juni)
Mer information om de olika klassbesökstemana och hur
du anmäler intresse hittar du här:
Klassbesök på Örebro naturskola - Pedagog Örebro
(orebro.se)
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
Kurser

Det blir inga naturskolekurser under vårterminen 2022.
Under vårterminen satsar vi bara på klassbesök för att
kunna ta emot så många som möjligt. Det gör att vi
pausar all kursverksamhet under våren – både för kurser
vi bjuder in till och för beställda kurser.
Naturskolelådor till utlån

Snart kan ni låna fler naturskolelådor - kostnadsfritt!
För att underlätta för förskolor och skolor att flytta ut en
del av undervisningen tar vi fram naturskolelådor med
lärarhandledningar, övningsmaterial m.m. inom biologi
och friluftsliv. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt
är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.
De teman som närmast är klara är:
Fåglar
Friluftsliv matlagning
Friluftsliv grunder (trygg ute, allemansrätten, eld m.m.)
Mer om naturskolelådorna kan du läsa här:
Naturskolelådor – allmän info - Pedagog Örebro
(orebro.se)

