Örebro Naturskola
Årsrapport 2020
EN SAMMANFATTNING
Coronapandemin har präglat detta år, men vi har trots detta kunna genomföra mycket av vår verksamhet.
Vikten av att vara utomhus och även att undervisa utomhus har fått ett större fokus under pandemin och detta
kan vi hjälpa till med!
Klassbesök vid naturskolan (s. 4) Under 2020 har 62 klasser med totalt 1104 elever från 21 olika skolor
förlagt en skoldag till naturskolan eller i skolans närområde (på grund av pandemin). Av dessa klasser utgjordes 20
av särskilda undervisningsgrupper från grundskolan eller grupper från grundsärskolan. Det finns stor efterfrågan
och besöken är fullbokade ett halvår i förväg. På en skala mellan 1–10 ger elever och lärare naturskoledagen
betygsnittet 9. Det här var bästa dagen i mitt liv! är en vanlig kommentar vi får av elever. Lärarna ser klassbesöken
som en hjälp att uppnå målen i framförallt biologi. Man uppskattar innehållet, metoderna och den fördjupade
kunskap naturpedagogerna har. De flesta har önskemål om att komma minst en gång per år. Trots att vi
effektiviserat verksamheten för att nå fler, räcker vi tyvärr bara till för att ta emot ungefär en tredjedel av alla
klasser som ansökt om att få komma.
Naturskolans pedagogfortbildningar för förskola och grundskola årskurs F-6 (s. 6)
Naturskolan har under året genomfört 12 kurser och utbildat 89 pedagoger och 22 blivande barnskötare.
Deltagarna har kommit från 5 olika F-6-grundskolor, alla kommunens familjecentraler, Adolfsbergsskolans
specialenhet samt Komvux barnskötarlärlingsutbildning.
Naturvägledare på olika språk (s. 8). Adil Sadiku och Antonios Hanna guidar om naturen i Örebro
kommun på svenska, engelska, arabiska, syrianska och albanska. Uppdraget är inriktat mot nyanlända – främst
barn och unga. Familjecentraler, fritidsgårdar och mottagningsenheten Perrongen är några av målgrupperna.
Naturvägledarna har under året haft aktiviteter för 639 barn och unga och 458 vuxna.
U.NO (Upplevelsebaserad NO) (s. 12) Inom U.NO erbjuds fortbildning riktad till NO-lärare på
högstadiet. Alla fortbildningar genomförs i skolans närområde, och skolan får allt material som behövs för att
kunna genomföra övningarna med elever. Under 2020 har 13 U.NO-fortbildningar inom arbetsområdena: Väder,
Hållbar utveckling, Biologisk mångfald, Evolution, Vatten samt Atom- och kärnfysik genomförts. Totalt har 31
pedagoger på Västra Engelbrektsskolan, Engelbrektsskolan, Lillåns skola och Mellringeskolan deltagit i
fortbildningarna. Om alla pedagoger har använt någon övning i sin undervisning har 1400 elever nåtts av U.NO
under 2020. En relativt liten insats i form av fortbildningstillfällena resulterar i att naturskolan når många elever
samt bygger en grund för en likvärdig undervisning och ett kollegialt lärande.
Forskarutbildning inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik (s.16)
Under årets första månad påbörjade en av U.NO:s naturpedagoger, Magdalena Andersson, en
kommunfinansierad forskarutbildning, som leder till filosofie licentiatexamen inom naturvetenskapernas och
teknikens didaktik. Magdalenas individuella forskningsprojekt handlar om lärares lärande och professionella
utveckling – den svåra konsten att utveckla undervisning som erbjuder elever att uppleva, erfara och förstå
systematiska undersökningar.
LONA-projekt: Utomhuspedagogik i tätortsnära natur (s.16) – ett mycket uppskattat projekt som
fortsatte sitt andra och sista år. Tre skolor har fått stöttning för att utöva utomhuspedagogik i sitt närområde.
Projektet delfinansierades av statliga naturvårdsmedel (LONA), och har löpt under 2019–2020. 36 minikurser för
pedagoger har genomförts detta år och totalt 950 elever i årskurs F-6 berördes.
DELMOS-projekt: Integration genom gemensamma naturupplevelser (s.21)
Under första halvåret genomfördes en gemensam naturaktivitet för en klass från Ervalla skola och en halv klass
från Västra Engelbrektsskolan. Syftet med projektet är att skapa positiva möten mellan barn från nysvenska hem
och barn från hem där man i många generationer bakåt bott i Sverige. Tyvärr satte pandemin stopp för
fortsättningen av projektet.
Örebro kommun
Kommunstyrelseförvaltningen/ Centralt skolstöd
orebro.se/naturskolan
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ALLMÄNT
Örebro naturskola – där upplevelser blir kunskap
ORGANISATION
Naturskolan hör organisatoriskt till enheten Centralt skolstöd tillhörande Verksamheten för
stödjande och förebyggande arbete inom Kommunstyrelse-förvaltningen. Chef för naturskolan är
Niklas Jarl.

VERKSAMHET
Gemensam verksamhetsidé
Naturskolans verksamhet väcker nyfikenhet och engagemang för natur, naturvetenskap och
hållbar utveckling. Vi vill visa vinsterna med att använda utomhuspedagogiken för att gynna
elevernas utveckling och lärande. Vi har klassaktiviteter och kurser för pedagoger i förskola och
skola. Vi möjliggör en mer praktisk, verklighetsbaserad och likvärdig NO-undervisning för
Örebros högstadier. Genom guidningar och utflykter öppnar vi dörren till naturen för
medborgare från andra kulturer.

Naturskolans olika verksamheter
Naturskolan har vid årets slut totalt 5,75 ordinarie heltidstjänster. Förutom de tjänsterna har
naturskolan under året drivit två projekt med totalt 0,8 heltidstjänst första halvåret och 0,4
heltidstjänst andra halvåret. Tjänsterna fördelas på naturskolans olika delar:
Naturskola (175% tjänst)
- där vi arbetar med klassbesök för årskurs 1-6 och pedagogfortbildningar i utomhuspedagogik
för pedagoger i förskola, särskola och grundskola årskurs F-6. Läs mer på sidan 4.
Naturvägledning på olika språk (200% tjänster)
- där våra naturguider på flera språk guidar nysvenska barn och unga och ibland även vuxna för
att visa möjligheterna i vår svenska natur. Läs mer på sidan 8.

U.NO – Upplevelsebaserad NO-undervisning (130% tjänst)
- där vi arbetar med fortbildning för NO-lärare på högstadiet inom åtta olika
arbetsområden i biologi, fysik och kemi. Läs mer på sidan 12.
LONA-projekt: Utomhuspedagogik i tätortsnära natur (40% tjänst naturvårdsbidrag från
Länsstyrelsen i Örebro och 40% tjänst från naturskolans ordinarie bemanning)
- där vi har hjälpt tre F-6-skolor (inklusive fritids) att använda utomhuspedagogik som en del i sin
undervisning. Läs mer på sidan 16.
DELMOS-projekt: Integration genom naturkontakt (40 % tjänst, första halvåret)
- där vi skapat tillfällen och förutsättningar för barn från olika stadsdelar att mötas, lära känna
varandra och umgås i naturen. Läs mer på 21.
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LOKALER
Naturskola, naturvägledning och projekt utgår från naturskolans lokaler vid Naturens hus.
U.NO har, på grund av utrymmesbrist på naturskolan, sitt kontor och förråd i Komteks lokaler.
Under höstens senare del har, på grund av pandemin, mycket av arbetet skett på distans från
hemmen och via Teamsmöten.

PERSONAL PÅ NATURSKOLAN

Vi som bemannar naturskolans olika delar är (från vänster på bilden):
Naturpedagog Malin Halldin 100%, U.NO
Naturpedagog Birgitta Jansson 100 %, naturskola och LONA (sittande)
Naturpedagog Malin Bideby 100%, naturskola, DELMOS och LONA
Naturpedagog Mattias Drejby 100% (första halvåret), DELMOS och LONA
Naturpedagog Cecilia Bremer 25%, naturskola
Naturvägledare Adil Sadiku 100%, naturvägledning
Naturpedagog Magdalena Andersson 100% (tjänstledig 70%), U.NO (sittande)
Naturvägledare Antonios Hanna 100%, naturvägledning
Naturskolans chef Niklas Jarl (fotograferade)
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NATURSKOLA
Naturskolans kärnverksamhet har sedan starten 2006 bestått av klassbesök och
pedagogfortbildning. Det är den verksamheten vi här kallar naturskola, och redovisar i detta
stycke.
År 2020 har för oss, precis som övriga samhället, varit speciellt med tanke på coronapandemin.
Det positiva för oss har varit att vikten av att vara utomhus och även att bedriva undervisning
utomhus har blivit i fokus. Det här är naturskolans specialkompetens och vi gör vad vi kan för att
inspirera och hjälpa förskolor och skolor med detta. Samtidigt har pandemin försvårat för skolor
att komma till oss på klassbesök och vi har inte kunnat genomföra kurser där pedagoger från
olika håll blandas.

KLASSBESÖK
Att ta emot skolklasser i naturreservatet vid Naturens hus under heldagar är ett viktigt
arbetsområde för naturskolan. Målet är att besöket ska vara en integrerad del i undervisningen
och bidra till en bättre måluppfyllelse. Dessutom är det en fortbildning för pedagogerna som
följer med. Klassbesöken är kostnadsfria, förutom resan hit som skolorna själva bekostar.
Klassbesökens innehåll är kopplat till kursplanemålen i LGR 11 och LGR Sär 11 i framför allt
biologi, men även andra ämnen som till exempel idrott och hälsa samt matematik. Vi ger lärarna
innehållets kopplingar till kursplaner och tips på för- och efterarbete, för att lärarna lättare ska
kunna väva in klassbesöket i den övriga undervisningen.
Vi tar emot skolklasser i grundskolans årskurs 1-6. När det gäller skolklasser i grundsärskolan och
särskilda undervisningsgrupper i grundskolan tar vi emot elever i årskurs 1–9. Här anpassar vi
temat efter behov.
Vi har effektiviserad arbetet på olika sätt för att kunna ta emot så många grupper som möjligt,
och kan ta emot ungefär en tredjedel av de som ansöker om att få komma. Av de sökande
prioriterar vi i första hand de klasser som inte varit på naturskolan tidigare och sedan de äldsta
årskurserna på varje stadium (årskurs 3 och 6). Grupper i grundsärskolan och särskilda
undervisningsgrupper har vi oftast möjlighet att ta emot varje termin.

Genomförda klassbesöksteman våren 2020
Grundsärskola och särskilda undervisningsgrupper i grundskolans årskurs 1–9
Vinterfåglar
Våra rovdjur
Vårfåglar
Matteäventyr
Grundskola årskurs 1-6
Fåglar på vintern (årskurs 1–3)
Våra rovdjur (årskurs 4–6)
Fåglar välkomna tillbaka (årskurs 1–3)
Matteäventyr (årskurs 3)
Linnés lärjungar (årskurs 4–6)
Vikingaliv (årskurs 4)
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Genomförda klassbesöksteman hösten 2020
Grundsärskola och särskilda undervisningsgrupper i
grundskolans åk. 1–9
Fåglar
Allemansrätten
Grundskola årskurs 1–6
Vattendjur (årskurs 1–3 och 4-6)
Allemansråttan och allemansrätten (årskurs 1–3)

Klassbesöksstatistik
Eftersom vi varit utomhus och haft rutiner för att kunna genomföra
aktiviteterna på ett coronasäkert sätt har de flesta inbokade klassbesöken kunnat genomföras. 7
klassbesök ställdes in på grund av pandemin. Det som hindrat skolor från att komma till
naturskolan har varit personalbortfall och att det inte gått att åka kollektivt under pandemin. Vid
18 tillfällen erbjöd vi oss att komma ut till skolorna istället och träffa eleverna där. Temat fick då
anpassas för att kunna transporteras och genomföras i skolornas närområden. Under hösten
kunde bara de skolor komma som kunde ordna egen transport, cykla eller gå till naturskolan.
Höstens sista tema ”Liv i löv” för årskurs 4-6, som kräver en stunds inomhusaktivitet, ställde vi
in. Vi har för trånga lokaler för att kunna hålla avstånd.
Under 2020 har vi tagit emot 1104 elever (minus 235 jämfört med 2019), fördelade på 62
klasser. Klasserna kom från 21 olika skolor. Största klassen var på 28 och den minsta på 2
elever.
Tabell 1 Klassbesök hos Örebro naturskola 2020 vid naturens hus och vid skolorna.
Besökskategori

Antal klassbesök
vårterminen 2020

Antal klassbesök
höstterminen 2020

Antal klassbesök
Totalt 2020

Åk 1

9,5*

1

10,5*

Åk 2

8,5*

1

9,5*

Åk 3

3,8*

3

6,8*

Åk 4

4,8*

0

4,8*

Åk 5

3,3*

4

7,3*

Åk 6

0

3

3

10

10

20

40 (vt-19: 42)

22(ht-19: 25)

62 (2019: 68)

Grundsärskolan och
särskilda
undervisningsgrupper i
grundskolan, åk 1–9

Summa

* I skolan förekommer åldersblandade klasser varför vi använder decimaler i tabellen för att redovisa årskurserna.

Utvärdering av våra klassbesök
Utvärderingarna av besöken visar fortsatt att elever och lärare är mycket nöjda och ser
naturskolan som en värdefull resurs i skolarbetet och för de egna ämneskunskaperna.
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På en skala mellan 1–10 ger elever och lärare naturskoledagen betygsnittet 9. Det här var bästa
dagen i mitt liv! är en vanlig kommentar vi får av elever. Lärarna ser klassbesöken som en hjälp att
uppnå målen i kursplanen främst inom biologi. Man uppskattar innehållet, metoderna och den
fördjupade kunskap naturpedagogerna har. De flesta har önskemål om att komma minst en gång
per år.

MOBILA TEMAN
Inom vårt LONA-projekt (se sidan 16) har vi haft möjlighet att ta fram två mobila teman:
Samarbetstema och tema Vikingaliv. Vi har provat innehåll, metoder och upplägg tillsammans
med lärare och elever på våra LONA-skolor. Tanken är att lärare på skolor i Örebro kommun,
med hjälp av våra lärarhandelningar och vårt material, själva ska kunna genomföra temana med
sina elever vid den egna skolan. Vi har så smått börjat att låna ut och gensvaret från de som
provat har varit positivt.
Vi planerar nu att ta fram fler temalådor främst inom biologi och friluftsliv.

PEDAGOGFORTBILDNING
Fortbildning av pedagoger verksamma i Örebros kommunala och fristående för- och grundskolor
ger Örebro naturskola möjlighet att nå många fler barn och elever än vi kan göra genom
klassbesök. Vi vill sprida utomhuspedagogikens undersökande, laborativa och konkreta sätt att
arbeta med förskolans och skolans mål. Detta för att öka intresset för och måluppfyllelsen i
framför allt de naturvetenskapliga ämnena men även bland annat i matematik och språk.
Våra fortbildningar är fortsatt mycket uppskattade och pedagogerna ser dem som värdefulla för
att utveckla sin verksamhet. Innehållet är praktiskt och direkt genomförbart i den dagliga
verksamheten med barnen/eleverna.
Corona pandemin har även påverkat antal kurser. Vi har
inte kunnat arrangera kurser med pedagoger från flera olika
förskolor/skolor, men en del beställda kurser för enskilda
förskolor/skolor har det blivit. Några flyttades till 2021 på
grund av pandemin.
Under 2020 har vi genomfört 12 kurser och mött 89
pedagoger och 22 blivande pedagoger i förskola och
skola –utöver de 166 pedagoger vi fortbildat i samband
med klassaktiviteter. Deltagarna på våra kurser har kommit
från familjecentralerna, Adolfsbergsskolans specialenhet,
Komvux barnskötarlärlingsutbildning samt 5 olika
grundskolor årskurs F-6. De flesta utbildningarna har
genomförts i närområdet vid den förskola/skola som
beställt kursen. En fördel med att erbjuda skolor och förskolor utomhuspedagogisk fortbildning
på deras egna platser är att vi kan utgå från verksamhetens lokala förutsättningar samt att flera,
eller till och med alla, i personalen kan vara med. Att anlita oss för lokala fortbildningar är
kostnadsfritt för förskolor och skolor i Örebro kommun, även för fristående.
Förutom kurserna i tabellen nedan har vi utbildat alla pedagoger på våra tre LONA-skolor (se
sidan 18-20 i denna årsrapport).
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Tabell 2 Naturskolans kurser under2020
Datum

Deltagare och innehåll

Plats

17/3

Familjecentralernas
pedagoger:
Introduktion i
utomhuspedagogik del 1:
språk, matlagning
Familjecentralernas
pedagoger:
Introduktion i
utomhuspedagogik del 2:
Naturvetenskap, biologi

Naturskolan med omnejd

Antal
deltagare
10

Naturskolan med omnejd

10

Barnskötarlärlingar, grupp 1:
Blandad utomhuspedagogik
Barnskötarlärlingar, grupp 2:
Blandad utomhuspedagogik

Naturskolan med omnejd

10

Naturskolan med omnejd

12

Glanshammars skola lärare F-6:
Introduktionskurs i
utomhuspedagogik
Blandad kurs i
utomhuspedagogik, för
personal på Adolsbergsskolans
specialenhet (grundsärskolan
och särskilda undervisningsgrupper i grundskolan, åk 1–9)
Vintrosa och Latorps skolor,
lärare F-6:
Introduktionskurs i
utomhuspedagogik
Fritidspersonal, Vintrosa skola:
Knivkörkort och täljhantverk
Alsalam skola, lärare F-3:
Grundkurs i utomhuspedagogik, del 1
Ervallaskolans lärare F-6:
Grundkurs i utomhuspedagogik, del 1
Alsalam skola, lärare F-3:
Grundkurs i utomhuspedagogik, del 2
Fritidspersonal, Vintrosa skola:
Lekar och hinderbanor

Naturskolan med omnejd

3

Adolfsbergsskolans utemiljö

20

Vintrosa skolas utemiljö

18

Vintrosa skolas utemiljö

6

Alsalamskolans utemiljö

7

Ervallaskolans utemiljö

6

Alslamskolans utemiljö

5

Vintrosa skolas utemiljö

4

14/4

16/6
17/6
11/8

11/8

12/8

26/8
31/8

3/9

9/9

12/10
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PEDAGOGISKA NÄTVERK
UTOMHUSPEDAGOGISKT NÄTVERK
Naturskolans har sedan flera år
ett nätverk för pedagoger som
tycker om att använda
utomhuspedagogik. Som medlem
i nätverket får man information
om naturskolans utbud av
aktiviteter, andra
utomhuspedagogiska tips och ny
forskning kring
utomhuspedagogik.
Nätverksträffarna är tillfällen att
träffa kollegor och att få nya idéer
och inspiration och har varit väldigt uppskattade av deltagarna. Efter den tidigare neddragningen
på naturskolan var vi tvungna att prioritera bort nätverksträffarna. Till vår glädje tog
Fridhemsskolan över ansvaret och kallar till en gemensam träff per termin för förskola och
grundskola. Fridhemsskolan står för inbjudan, planering och genomförande, medan naturskolan
fortsatt håller i utskick och nätverkets adresslista samt finns med under nätverksträffarna. Tyvärr
fick årets träffar ställas in pga. coronapandemin.

NÄTVERK FÖR LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING (LHU)
I naturskolans verksamhet ingår naturligt frågor om ekologisk hållbarhet. Vi arbetar ständigt med
att öka den ekologiska förståelsen hos barn och pedagoger genom klassbesök och fortbildningar.
Våra klassbesöksteman är kopplade till de globala målen.
Vi har även drivit ett nätverk för pedagoger, tillsammans med teknik- och miljöpedagogerna på
Kretsloppslandet (Tekniska förvaltningen), där vi kallat till träffar med olika teman inom Lärande
för hållbar utveckling (LHU). Eftersom vi bara nått ut till ett fåtal pedagoger via nätverket, har
det varit vilande de senaste åren. Vi har istället skapat kontakter inom Örebro kommuns
hållbarhetsarbete, för att få ett mer övergripande grepp kring LHU för alla Örebros skolor.
Under året har vi haft tre träffar med nyckelpersoner inom området och har påbörjat arbetet med
att nå ut brett till skolorna. Steg ett blir en utbildning för nämndpolitikerna inom förskola och
skola.Vi har även satsat mycket på vår egen kompetensutveckling inom lärande för hållbar
utveckling (se sidan 25).

NATURVÄGLEDNING PÅ OLIKA SPRÅK
Vilka är naturvägledarna på Örebro naturskola?
Antanios Hanna guidar på 3 språk: arabiska, syrianska och svenska och Adil Sadiku guidar på 3
språk: svenska, engelska och albanska. Genom guidningar på olika språk och utflykter får
medborgare, framförallt barn, från andra kulturer lära känna, tycka om och ta ansvar för den
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svenska naturen. Integration genom naturkontakt är ett mål som vi naturvägledarna jobbar med.
Vi ger stöd till andra verksamheter i kommunen genom att använda naturen. I naturen möter vi
även föräldrar och kan ge dem en förståelse och trygghet inför naturen.
Vår erfarenhet
Naturen är en självklar mötesplats för integration. Svenskarna har en lång tradition av att känna
starkt för frilufts- och naturliv. Vi upplever att många nyanlända är nyfikna på de möjligheter till
naturupplevelser som Örebros tillgängliga natur erbjuder. Även om den inte är etablerad i alla
grupper i samhället, så har de flesta svenskar en tradition av att vistas utomhus även när det är
dåligt väder. I vissa länder är barnen inte ens ute om det regnar. Social distansering och rädslan
för virus har gjort att många väljer att vistas i naturen. Att umgås på avstånd och vara någonstans
där oron för covid-19 inte tar så stor plats, har gjort att både nyanlända och svenskar som aldrig
förr har tagit sig ut i naturen.
I år har vi haft 639 barn och 458 föräldrar eller andra vuxna som har följt med på våra
aktiviteter.
Kommunens Interna miljöpris 2019
tilldelades naturskolans naturguider och
familjecentralernas pedagoger för samarbetet
mellan pedagogerna vid Oxhagens, Varberga och
Brickebackens familjecentraler samt
Naturskolans naturguider. Priset delades ut vid
Kommunfullmäktige den 28 januari 2020.
En kommentar från familjecentralen.
”Det känns jättekul att vår verksamhet
uppmärksammas, det är verkligen en bekräftelse och en
Bild: Malin
sporre att arbeta vidare. Samarbetet som vi har mellan
Bideby
familjecentralerna och med Naturskolans guider är både
roligt och en styrka. Det är positivt för de familjer som deltar i våra verksamheter, säger Maria Brodin, pedagog
på Brickebackens familjecentral.” Här är länk där ni kan läsa mer om detta…
Nytt projekt 2020 - 2023 i Karlslund
Under februari månad har vi börjat ett nytt projekt som heter ” Karlslund 2020”. Syftet med
detta projekt är att utöka antal besökare i vårt kulturreservat Karlslund. Information på olika
språk om området och guidningar ska finnas under hela året. Här kommer vi att ha som
huvudsakliga målgrupp barn och unga. Ni kan läsa mer om detta på vår websida:
www.orebro.se/naturskolan
Covid-19 och vår verksamhet:
Under april ställdes all verksamhet in på grund av oro bland deltagare och hos oss. Vi visste inte i
början hur vi skulle hantera verksamheten under pandemin.
Folkhälsomyndighetens restriktionerna säger att man bör undvika gym, restauranger och butiker i
största möjliga mån. Men det finns mycket man kan göra utomhus som är minst lika härligt som
inomhus. Istället för att träffa sina vänner eller familj på en fullsatt restaurang kan man träffas
utomhus och grilla. Sverige har vacker natur och med rätt kläder kan man vara utomhus en
heldag och umgås på ett säkert sätt. Packa en väska full med fika, smörgåsar och kaffe och ta en
långpromed i den friska luften. Samtidigt som man tar sig ut får man umgås på ett säkert sätt.
Så här arbetade vi sedan under pandemin:
Vi har hittat ett bra koncept hur vi kan arbeta och följa alla restriktioner från
9

Folkhälsomyndigheten. Vi jobbar nu med stationer. Vid varje aktivitet som vi har ordnat har vi
gjort minst 5 stationer och på varje station ska det inte vara mer än tre till fyra deltagare eller en
familj. Detta gjorde att vi fick fler deltagare som ville komma ut mer i naturen, vilket syns i vår
statistik.
Vi har fortsatt jobba och det blev så lyckat. Här kommer en kommentar från en familjecentral:
”Det blev en fin dag vid Mejeriet. Massa föräldrar och barn som vill utforska tillsammans med oss vad som bor
vid dammen där. Mycket folk som promenerade förbi undrade vad letar vi för något. Toppendag” på länken kan
ni se bilder….

Familjecentraler
Vi har haft samarbete med 5 olika
familjecentraler under 2020. År 2019 hade vi
samarbete med 3 stycken. Eftersom intresset är
stort för samarbete mellan olika familjecetraler
och oss har vi utökat samarbetet med två till
familjecetraler : Ängens familjecentral och
Odensbackens familjecentral vilket vi är
tacksamma för.
Under år 2020 har vi haft: 33 utflykter med 5
Brickebacken familjecentral i Saxon parken
olika familjecentraler i kommunen.
Foto: Antanios Hanna
Vi har haft olika teman såsom : vattendjur,
landjur, historia, fåglar och liv i löv.
En kommentar från familjecentraler:
”Vi hade en fantastisk förmiddag i Karlslund ihop med Adil och Antonios från Naturskolan och barn med
föräldrar. Vi hittade många vattendjur! Tyvärr ingen babyhaj som ett av barnen så gärna ville, men en fiskbaby”
”En härlig upplevelserik dag tillsammans med Naturskolan
vid Karlslund med temat ”Vikingatiden” Barnen fick prova
på att karda ull, tvinna garn, tälja, göra hällristningar,
tillaga stompa och prova att förflytta sig på ett fartyg som
rullade på stockar” Toppendag!

Stompabrödbakning i Karlslund: Vikingatiden
med Oxhagen och Varberga familjecentral
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Perrongen
Perrongen besöker naturskolan var fjärde vecka.
Under tiden på Perrongen får nyanlända elever sin skolplacering.
På Perrongen går barn i åldern 6–15 år och nyanlända ungdomar
i åldern 16-19 år som går på Språkintroduktionsprogrammet
(SPRI).
Under våren och hösten har vi haft olika
teman med Perrongen där vi har tränat
svenska tillsammans.
Vi har bland annat pratat om: Allemansrätten,
svenska i naturen, fiske, fåglar och friluftsliv i
Sverige.
Pedagogerna från Perrongen och vi är nöjda
med samarbetet så vi kommer att fortsätta
nästa år.
Kommentarer från lärare:
”Jag och Sundus tycker att det har fungerat väldigt bra på Naturskolan. Det är bra när ni
har lekar där eleverna ska lära sig nya ord på svenska. Som ni hade sist när vi var där
lekar med bild och ord. Det var pedagogiskt och väldigt uppskattad av eleverna och av oss.”
Naturvägledarnas aktiviteter våren 2020
Aktivititeter&Kurser
Brickebacken familjecetral
Perrongen
Varberga och Oxhagen familjecentral
Varberga och Oxhagen familjecentral
Rynningeviken -exempel på " Hållbar utveckling"
SFI guidning
Brickebacken familjecetral
Perrongen
Kurs för familjecentraler på naturskolan
Varberga och Oxhagen familjecentral
Syrianska scoaterna
Brickebacken familjecetral
Perrongen klassbesök i Karlslund 2020
Matlagning i sommarro
Familjecentralen Ängen
Varberga och Oxhagen familjecentral
SFI guidningen med Lasee
Guidning i Rynnigeviken/Studenter
Barnvangsguidningen i Karlslund
Brickebacken familjecetral
Guidning i Rynnigeviken/Studenter
Familjecentralen Östernärke
Perrongen klassbesök
Brickebacken familjecetral
Familjecentralen Ängen på besök i Karlslund
Brickebacken familjecetral
Fritidsgårdagar Oxhagen och Varberga
Varberga och Oxhagen familjecentral
Baronackarna familjecentral

Datum
2020-01-28
2020-01-31
2020-02-06
2020-02-19
2020-03-21
2020-02-26
2020-02-27
2020-03-13
2020-03-17
2020-04-02
2020-04-05
2020-04-07
2020-04-14
2020-04-25
2020-05-05
2020-05-07
2020-05-12
2020-05-13
2020-05-14
2020-05-19
2020-05-20
2020-05-27
2020-05-29
2020-06-02
2020-06-11
2020-06-16
2020-06-17
2020-06-18
2020-06-25

Klockan
13:00-16:00
9:00-13:00
13:00-16:00
13:00-16:00
13:00-16:00
13:00-16:00
13:00-16:00
8:20-12:00
9:00-13:00
13:00-16:00
18:00-21:00
13:00-16:00
9:00-13:00
10:00-16:00
10:00-12:00
13:00-16:00
10:00-12:30
10:00-12.00
14:00-16:00
13:00-16:00
10:00-12.00
10:00-12:00
9:00 - 13:00
13:00-16:00
10:00-12:00
13:00-16:00
14:00 - 20.00
13:00-16:00
10:00-12:00
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Övrigt
Antal deltagare/Vuxna Barn Plats
Eld tekniken
4
5 Saxon Park
Fåglar
2 11 Naturskolan
Träd och fåglar
18 24 Varbergaskogen
Fåglar på våren
9 23 Varbergaskogen
Guide program
4
0 Rynnigeviken
Allemansrätten
16
0 Rynnigeviken
Eld tekniken
6
9 Saxon Park
Svenska i naturen
3
8 Rynnigeviken
Forskning
12
0 Naturskolan
Inställt Corona
0
0
Inställt Corona
0
0
Eld tekniken
6
9 Saxon Park
Inställt Corona
0
0
Inställt Corona
0
0
Vattendjur
6
7 Karslund
Vattendjur
17 21 Karslund
Inställt Corona
0
0
Adil
14
0 Rynnigeviken
Historia
7
7 Karslund
Vattendjur
11 14 Saxon Park
Adil
23
0 Rynnigeviken
Vattendjur
9 14 Karslund
Inställt Corona
0
0
Fåglar i Saxon parken
8 12 Saxon Park
Vattendjur
10 12 Karslund
Landdjur&Vattendjur
9 13 Saxon Park
Inställt Corona
0
0
Landdjur&Vattendjur
4
9 Karlslund
Landdjur&Vattendjur
7 11 Karlslund
205 209

Naturvägledarnas aktiviteter hösten 2020
Aktivititeter&Kurser
Datum
Klockan
Övrigt
Antal deltagare/Vuxna Barn Plats
Kurs med Cicci/ Adolfsbergskolan
2020-08-11 9:00-12:00 Utomhuspedagogik
19
0 Adolsbergskolan
Brickebacken familjecetral
2020-08-18 13:00-16:00 Fåglar i Saxon parken
8
9 Saxon Park
Brickebacken familjecetral
2020-08-25 13:00-16:00 Fåglar i Saxon parken
9 19 Saxon Park
ÖBO guudning
2020-08-27 13:00-15:30 Allemansrätten
4 16 Varbergaskogen
Guide uppdrag/Frövi skolan
2020-08-26 8:00-14:30 Bergslagen
3 16 Dammsjön
Perrongen klassbesök
2020-08-28 9:00 - 13:00 Vattendjur
4 23 Vattenparken
Varberga och Oxhagen familjecentral
2020-09-03 13:00-16:00 Vikingatiden
10 13 Varbergaskogen
Kurs med Malin
2020-09-10 8:00-16:00 Barn med Diabetes
6 10 Vattenparken
Kurs med Malin
2020-09-11 8:00-16:00 Lupptäckvärd
6 10 Vattenparken
Guide uppdrag/Adolfsbergskolan
2020-09-15 8:00-14:30 Bergslagen
3 22 Dammsjön
Varberga och Oxhagen familjecentral
2020-09-17 13:00-16:00 Vikingatiden
11 19 Varbergaskogen
Syrianska förening
2020-09-19 10:00-15:00 Vattendjur & Matlagning
14 12 Karlslund
Familjecentralen Ängen
2020-09-23 10:00-12:00 Vattendjur
5
7 Karlslund
Perrongen klassbesök
2020-09-25 9:00 - 13:00 Samarbetstema
4 19 Vattenparken
Brickebacke&Ängen familjecentral
2020-09-29 13:00-16:00 Vikingatiden
12 16 Saxon Park
Vem bor i Vatten/ Kommun guidning
2020-10-01 14:00-16:00 Vattendjur
6
0 Varbergaskogen
Guide uppdrag/Waldorf skolan
2020-10-02 8:00-14:30 Bergslagen
3 21 Dammsjön
Familjecentralen Östernärke på besök i Karlslund
2020-10-08 10:00-12:00 Vattendjur
8 11 Karlslund
Virigiska gymnasiet
2020-10-10 10:00-12:00 Guide teknik
2 12 Vattenparken
Familjecentralen Ängen på besök i Karlslund
2020-10-11 14:00-16:00 Liv i löv
10 16 Sommarro
Brickebacken familjecetral
2020-10-13 13:00-16:00 Liv i löv
7
8 Saxon Park
Varberga och Oxhagen familjecentral
2020-10-15 13:00-16:00 Liv i Löv
9 12 Varbergaskogen
Ängen familjecentral
2020-10-21 13:00-16:00 Liv i löv
10 14 Sommarro
Perrongen klassbesök
2020-10-23 9:00 - 13:00 Fiske
4 19 Vattenparken
Varberga och Oxhagen familjecentral
2020-10-29 13:00-16:00 Fåglar på vintern
6
5 Varbergaskogen
Öppet hus
2020-11-07 10:00-14:00 Liv i löv
24 28 Rynnigeviken
Brickebacken familjecentral
2020-11-17 14:00-16:00 Fåglar på vintern
4
6 Saxon Park
Perrongen klassbesök
2020-11-20 9:00 - 13:00 Fåglar på vintern
2
7 Vattenparken
Ängen familjecentral
2020-11-25 13:00-16:00 Fåglar på vintern
9 13 Sommarro
Ängen familjecentral
2020-12-02 13:00-16:00 Julavslutning
7
9 Sommarro
Varberga och Oxhagen familjecentral
2020-12-10 13:00-16:00 Fåglar på vinten
4
7 Varbergaskogen
Perrongen klassbesök
2020-12-11 9:00 - 13:00 Julavslutning
4 10 Vattenparken
Varberga och Oxhagen familjecentral
2020-12-15 13:00-16:00 Julavslutning
3
1 Varbergaskogen
Brickebacken familjecetral
2020-12-16 13:00-16:00 Julavslutning
13 20 Saxon Park
253 430

UPPLEVELSEBASERAD NO – U.NO
U.NO är ett undervisningsmaterial för grundskolan framtaget av Örebro naturskola, och består
av åtta arbetsområden i biologi, fysik och kemi. Arbetsområdena är: Naturvetenskapligt
arbetssätt, Vatten, Biologisk mångfald, Väder, Mekanik, Evolution, Atom och kärnfysik samt
Hållbar utveckling. U.NO erbjuder fortbildning riktad till NO-lärare på högstadiet, och alla
fortbildningar genomförs i skolans närområde. Fortbildningarna är kostnadsfria, och efter
fortbildningen får skolan allt material som behövs för att kunna genomföra övningarna med sina
elever. På U.NO:s fortbildningar utgår vi från Lgr 11 och undersöker vad systematiska
undersökningar i grundskolan kan handla om i praktiken. Arbetssättet är upplevelsebaserat med
utomhus-pedagogiska inslag. Genom U.NO får eleverna arbeta med verklighetsnära
undersökningar som gör NO-undervisningen mer begriplig och mindre språktung. U.NO
möjliggör därmed en likvärdig undervisning med hög kvalitet.

Fortbildningar 2020
Under 2020 har 13 U.NO-fortbildningar inom arbetsområdena: Väder, Hållbar utveckling,
Biologisk mångfald, Evolution, Vatten samt Atom- och kärnfysik genomförts. Totalt har 31
pedagoger på Västra Engelbrektsskolan, Engelbrektsskolan, Lillåns skola och Mellringeskolan
deltagit i fortbildningarna. Om alla pedagoger har använt någon övning i sin undervisning har
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1400 elever nåtts av U.NO under 2020. Vårt långsiktiga mål är att erbjuda U.NO till alla
högstadieskolor i Örebro kommun. Med U.NO ökar pedagogernas kunskap och trygghet när de
ska genomföra och bedöma praktiska uppgifter. När pedagogerna har en gemensam grund leder
det till mer likvärdig utbildning och bedömning av eleverna.

Några citat från utvärdering med NO-lärare som deltagit i U.NO-fortbildningar:
Det bästa med U.NO är …
”Tydlig struktur, välplanerat innehåll och vi får bra material till skolan.”
”Bra att det är mycket övningar utomhus, det ger omväxling i undervisningen.”
”Bra att det är mycket bildstöd i materialet, det passar våra elever.”
”Alla eleverna, men särskilt de som är nyanlända/kort tid i Sverige, kunde koppla ihop teori med
praktik och öka förståelsen för begrepp och olika sammanhang när vi vistades i naturen och
genomförde de olika övningarna.”
”Jag kunde se ett ökat engagemang, speciellt hos elever som annars inte var lika intresserade eller
aktiva vid inomhuslektion, ökad nyfikenhet och att jag fick fler frågor från eleverna om det de såg
eller upplevde.”
Datum

Arbetsområde

Pedagoger

Skola

24/1
9/3
14/5
28/5
4/6
31/8
8/9
21/9
8/10
26/10
27/10
9/11
20/11
Totalt

Väder
Hållbar utveckling
Hållbar utveckling
Biologisk mångfald
Hållbar utveckling
Biologisk mångfald
Biologisk mångfald
Evolution
Vatten
Hållbar utveckling
Hållbar utveckling
Väder
Atom- och kärnfysik
13 fortbildningar

9
4
7
4
2
6
4
6
6
7
6
6
2
69 pedagogmöten
31 olika pedagoger

Engelbrekt, Västra Engelbrekt
Engelbrekt
Engelbrekt
Engelbrekt
Västra Engelbrekt
Lillån
Västra Engelbrekt
Mellringe
Engelbrekt
Lillån
Mellringe
Mellringe
Västra Engelbrekt
Västra Engelbrekt, Lillån,
Engelbrekt, och Mellringe
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Stöttning
Många NO-lärare vill undervisa mer utomhus, men behöver påfyllning med kunskaper inom
utomhuspedagogik. U.NO:s stöttning innebär att vi erbjuder hjälp med planering, genomförande
och utvärdering av U.NO:s arbetsområden. Vi kan vara med när NO-lärare genomför U.NOövningar med elever, och får då en bra inblick i hur övningarna fungerar. Under genomförandet
synliggörs elevernas kunskaper och efteråt kan en sambedömning ske. Under 2020 har stöttning
erbjudits till våra fyra samarbetsskolor: Västra Engelbrektsskolan, Engelbrektsskolan, Lillåns
skola och Mellringeskolan. På grund av Coronapandemin har antalet tillfällen med stöttning varit
begränsade.
Datum

Innehåll

10/1
10/1

Planering vt 20
Planering vt 20. Bedömning elevplaneringar
Atom- och kärnfysik
Stöttning under två halvklasslektioner, laboration
UV-strålning
Stöttning under halvklasslektion, laboration UVstrålning
Planering vt 20
Årskursträff Naturvetenskapligt arbetssätt
Stöttning i tre klasser, väderundersökning
Årskursträff Väder
Stöttning under halvklasslektion, Spindeln
Årskursträff Evolution

13/1
14/1
21/1
19/8
10/9
10/9
17/9
2/11

Pedagoger

14

Skola

1
1

Västra Engelbrekt
Västra Engelbrekt

1

Västra Engelbrekt

1

Västra Engelbrekt

1
2
1
2
1
3

Västra Engelbrekt
Engelbrekt
Västra Engelbrekt
Engelbrekt
Engelbrekt
Engelbrekt

Planering, möten och utvärdering 2020
I början och slutet av varje termin genomförs utvärderingsmöten med rektor och kontaktperson
för respektive ”U.NO-skola”. Vi utvärderar tillsammans de fortbildningar som genomförts och
planerar nästkommande termin. Alla skolor som deltar i U.NO är nöjda, vill fortsätta med
fortbildningarna och efterfrågar fler arbetsområden.
Datum

Innehåll

9/1
26/5
1/6
2/6
12/6
11/8
13/8
31/8
13/11
1/12
4/12
7/12
812

Planering vt 20
Utvärdering lå 19/20. Planering ht 20
Utvärdering lå 19/20. Planering ht 20
Utvärdering lå 19/20. Planering ht 20
Utvärdering lå 19/20. Planering ht 20
Planering ht 20.
Planering ht 20.
Information om U.NO
Information om U.NO
Utvärdering ht 20. Planering vt 21.
Utvärdering ht 20. Planering vt 21.
Utvärdering ht 20. Planering vt 21.
Utvärdering ht 20. Planering vt 21.

Skolledare

Pedagoger

0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1

1
0
3
1
2
2
7
1
1
1
1
1
1

Skola

Engelbrekt
Västra Engelbrekt
Lillån
Engelbrekt
Västra Engelbrekt
Västra Engelbrekt
Engelbrekt
Mellringe
Gumaelius
Mellringe
Västra Engelbrekt
Lillån
Engelbrekt

Samarbete inom Örebro kommun och med Örebro universitet
Det finns många verksamheter i Örebro som verkar inom U.NO:s områden. Vi strävar efter att
hålla oss uppdaterade, och vill gärna samarbeta med närbesläktade verksamheter. Till exempel
har U.NO under hösten 2020 startat upp ett samarbete med Johanna Björklund,
universitetslektor vid Örebro universitet. Samarbetet sker kring U.NO:s arbetsområde Hållbar
utveckling. Målet är att koppla ihop handlingskompetens inom hållbar utveckling med Johannas
forskning kring skolmåltiden. Under 2021 ska en ny lekotop-park byggas i Ormesta. Mimmi
Beckman, planerare på parkenheten i Örebro kommun, har bjudit in U.NO att vara delaktig i
processen. Under möten har vi diskuterat vilka pedagogiska lager som kan tillföras i lekotopparken. Målet är att underlätta för pedagoger att genomföra systematiska undersökningar, inom
till exempel mekanik och biologisk mångfald.
Antal
möten

Datum

10/3
13/11

Möten med Erika Andersson
Miljöstrateg/planerare Örebro kommun

2

25/8

Möte med Mita Moberg
Teknik- och miljöpedagog Kretsloppslandet
Möten med Johanna Björklund.
Universitetslektor Örebro universitet

1

Möten med Mimmi Beckman.
Planerare parkenheten Örebro kommun.

2

2/11
3/12
18/12
5/11
3/12

15

3

Innehåll

Samarbete kring U.NO:s
arbetsområde Hållbar
utveckling
Samarbete kring U.NO:s
arbetsområde Vatten
Handlingskompetens
med skolmåltiden som
utgångspunkt
Pedagogiska lager i
Lekotop-park Ormesta

Forskarutbildning inom naturvetenskapernas
och teknikens didaktik
Under årets första månad påbörjade Magdalena Andersson en kommunfinansierad
forskarutbildning till filosofie licentiatexamen inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik.
Forskarutbildningen bedrivs vid forskarskolan FontD, Linköpings Universitet med
huvudhandledare från Örebro Universitet. Magdalena bedriver sin forskarutbildning på halvtid
och arbetar i naturskolans verksamhet halvtid, inom en sammanlagd tid av fyra år. Detta skapar
unika möjligheter till ett forskningsprojekt med nära anknytning till skolverksamheten.
Forskarutbildningen syftar till att utgöra ett nav för kunskapsutveckling som bidrar till utveckling
av såväl skola som lärarutbildning. Att bli antagen till en forskarutbildning innebär dels
universitetsstudier på avancerad nivå, dels att man skriver ett individuellt forskningsprojekt.
Magdalenas individuella forskningsprojekt handlar om lärares utveckling i samband med
lärarfortbildning. Projektet riktar sig mot NO-lärare på högstadiet och sker inom ramen för
kommunens satsning U.NO – Upplevelsebaserad NO. Syftet är att utveckla sätt att undervisa i de
naturvetenskapliga ämnena. Projektets mål siktar på att bidra med kunskap om hur lärare kan
arbeta för att i högre grad inkludera elevers egna intressen, upplevelser och aktiva deltagande
kring att genomföra systematiska undersökningar.

LONA-PROJEKT:
UTOMHUSPEDAGOGIK I TÄTORTSNÄRA NATUR
Projektet har genomförts under 2019–2020. Det är finansierat till hälften av statliga
naturvårdsmedel från Länsstyrelsen i Örebro: Lokala naturvårdssatsningen (LONA). Projektet
har möjliggjort för naturskolan att underlätta för tre skolor att arbeta med utomhuspedagogik i
sin nära natur genom att vi:
• utbildat pedagogerna i utomhuspedagogik utifrån pedagogernas olika ämnesområden
• skapat en basplats i skolans närområde (genom gott samarbete med Parkförvaltningen
och FUFA)
• organiserat ett utomhuspedagogiskt förråd på varje skola, med en utomhuspedagogisk
övningsbank
• stöttat vid elevaktiviteter vid behov
16

Naturskolan har med dessa medel kunnat bemanna projektet till 40% av en heltid och 40% från
naturskolans ordinarie tjänster fördelat på två personal: Mattias och Birgitta till och med våren
2020 samt Malin och Birgitta under hösten 2020. De skolor som varit med i projektet är:
Engelbrektsskolan årskurs 4–6, Wallerska skolan årskurs F-6 och Sörbyängsskolan årskurs F-6.
Även fritidsverksamheten har ingått. Under 2019 startade vi upp på Engelbrektsskolan och
Wallerska skolan och 2020 på Sörbyängsskolan. Det är cirka 950 elever totalt från de tre skolorna
som berörts under projekttiden.

Engelbrektsskolans basplats i Norensbergsparken

Engelbrektsskolans utomhuspedagogiska förråd

Det har varit en intensiv verksamhet där vi lärt oss mycket på vägen. I våra utvärderingar ser vi
att lärarna i skolan och på fritidshemmen uppskattat det vi gjort och ser de stora möjligheter och
vinster som utomhuspedagogiken har (lärande, variation i undervisningen, rörelse på köpet med
mera). Däremot att komma igång med genomförandet tillsammans med sina elever kan ibland ta
tid – även om majoriteten av lärarna har en vilja att göra det. Det handlar om personalbrist, brist
på planeringstid för att ställa om till ett nytt arbetssätt och modet att våga ta steget utanför
klassrummet. Den processen måste få ta sin tid.
Nu har fritidspedagoger och lärare fått ta del av ett stort antal minikurser i utomhuspedagogik,
det finns massor av övningar och material i deras utomhuspedagogiska förråd att använda och
skolorna har varsin basplats med eldplats i närområdet att gå till när man inte väljer att arbeta på
skolgården. Vi lämnar nu över förvaltningen till skolorna, som har idéer för hur de ska bevara
och vidareutveckla utomhuspedagogiken. Naturskolan finns naturligtvis även i fortsättningen
som en resurs när det gäller kurser – precis som för alla F-6-skolor i kommunen. Gemensamma
minikurser för LONA-skolorna, där även pedagoger från andra skolor inbjuds, planeras till
hösten 2021 (om pandemin tillåter).
Under projekttiden har vi även utvecklat och tagit fram material till två mobila naturskoleteman, som vi har testat på våra LONA-skolor: Samarbetstema och Tema Vikingaliv. Tanken är
att dessa i fortsättningen ska kunna lånas av fler skolor efter genomgången kurs hos oss. Ett
stenålderstema är också på gång och ska provas på en av LONA-skolorna under våren 2021.
Under 2020 har vi inom LONA totalt genomfört:
36 kurser för pedagoger med 304 pedagogmöten
10 klassaktiviteter med totalt 225 elever
6 terminsavslutningar med all personal (utvärdering och fikamys utomhus, höstens blev
digitala)
Totalt under hela projekttiden 2019-2020 blir det 66 kurser och 21 klassaktiviteter.
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Några kommentarer ur de avslutande utvärderingarna som pedagogerna gjorde i december:
✓ Så kul, spännande och utvecklande. LONA har verkligen berikat min pedagogiska
verktygslåda.
✓ Mycket lyckat projekt! Blir påmind om hur enkelt det är att använda utomhuspedagogik i
undervisningen
✓ Vi har använt flera lådor från det utomhuspedagogiska förrådet vilket våra elever
uppskattat. Även vi vuxna då det gett oss nya idéer att utföra med våra elever.
✓ Det har varit mycket inspirerande och varierat innehåll. Ni pedagoger har hjälpt oss att
”komma igång” ordentligt med utomhuspedagogiken.
✓ Så mycket bra material och verktyg vi fått ta del av. Gillade särskilt tillfället med
språkutvecklande arbetssätt. Bra att få tänka till kring hur vi kan använda material och
lekar i fler ämnen.
✓ Stort tack för ert arbete! Era idéer, material och kurser har fått mig att komma ut i mycket
större utsträckning än jag hade gjort annars!
✓ En fantastisk möjlighet till kunskap och inspiration för utvecklingen av undervisningen i
alla ämnen! Otroligt bra service med allt material och organiseringen av detta. Även kul
och givande att få göra detta tillsammans med arbetskamrater = teambuildning!

LONA-aktiviteter skolvis under 2020:
Pandemin har inte påverkat LONA-projektet särskilt mycket. Eftersom vi arbetat utomhus och
lokalt på skolorna med endast personal från en skola i taget, har vi i stort sett kunnat genomföra
det vi planerat. Endast två avbokade aktiviteter har det blivit.
Engelbrektsskolan årskurs 4–6

Vikingatema med elever

Kurser
Datum

Innehåll

Antal deltagare

13/2
11/3
2/4
28/5
14/8
17/9
27/10
5/11
26/11
TOTALT

NO-lärare: Fysik – Energiflöden
Alla lärare: Övningar som passar alla ämnen
NO-lärare: Biologi – Biologisk mångfald
NO-lärare: Biologi – Tema träd
Fritidspersonal: Utomhuslekar
Alla lärare: Språkutvecklande arbetssätt
Fritidspersonal: Knivkörkort samt Slöjd och skapande
Alla lärare: Kooperativa strukturer i utomhusmiljö
NO-lärare: Mäta tid med bland annat solur
9 kurser

3
19
3
2
6
17
5
11
4
70 pedagogmöten
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Elevaktiviteter
Datum

Innehåll

Antal deltagare

29/5
5/6
TOTALT

SO – Vikingaliv, temadag för årskurs 4
SO – Vikingaliv, temadag för årskurs 4
2 elevaktivitet

25
23
48 elever

Dessutom den 12/6 respektive 17/12:
2 terminsavslutningar med utvärdering och fikamys (17/12 digitalt)

Wallerska skolan årskurs F-6

Knopar och byggen med fritidspersonal

Teknikkurs för F-3-lärare

Kurser (fortsättning på nästa sida)
Datum

Innehåll

Antal deltagare

24/2
18/3
16/4
27/5
9/9
16/9

Alla lärare: Språkutvecklande arbetssätt
Fritidspersonal: Självgående aktiviteter
NO-lärare 4–6: Biologi - Biologisk mångfald
Fritidspersonal: Bygga med slanor och rep, del 1
Fritidspersonal: Utomhuslekar
Alla lärare: Spridningskonferens – Vilka övningar har vi
provat med våra elever?
Alla lärare: Utomhuslekar – på raster och som stöd i
undervisningen
F-3-lärarna:
Svenska och matematik för elever som inte kan läsa
4-6-lärarna:
Samarbetsövningar i undervisningen
F-3-lärarna: Teknik ute
Matematiklärare 4-6: Problemlösning i matematik
Fritidspersonal: Bygga med slanor och rep, del 2
12 kurser

16
6
3
10
10
16

16/9
16/9
16/9
1/10
8/10
14/10
TOTALT

16
6
9
6
3
9
110 pedagogmöten

Dessutom den 10/12:
2 terminsavslutningar (en för fritids och en för lärare) med utvärdering och julmys (digitalt)
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Sörbyängsskolan årskurs F-6

Vattendjur med elever

Slöjd och skapande med fritidspersonal

Kurser
Datum

Innehåll

Antal deltagare

22/1
23/1
5/2
6/2
24/2
24/2
24/2
11/3
11/3
26/3
26/3
29/4
30/4
14/5
28/10
TOTALT

Fritidspersonal: Knivkörkort och enkelt hantverk
Alla lärare: Språkutvecklande arbetssätt
Fritidspersonal: Eldkunskap och mellismatlagning ute
Matematiklärare: Matematik ute, del 1
Språklärare: Svenska och engelska ute, del 1
Matematiklärare: Matematik ute, del 2
Fritidspersonal: Utefritids – vad är det?
Alla lärare: Lärande för hållbar utveckling
Alla lärare: Samarbetstema
Språklärare: Svenska och engelska ute, del 2
NO-lärare: Fysik – Lekplatsfysik, krafter och rörelse
Fritidspersonal: Knopar och byggen
NO-lärare: Tema vattendjur
Alla lärare: Tidsresepedagogik – Vikingaliv
Fritidspersonal: Slöjd och skapande
15 kurser

5
15
5
8
9
8
4
17 (varav 4 studenter)
16 (varav 4 studenter)
4
5
7
5
10
6
124 pedagogmöten

Elevaktiviteter
Datum
Innehåll
2/9
Vattendjurslektioner med årskurserna 4–6 (5 klasser)
2479
Vattendjurslektioner med årskurserna F-2 (3 klasser)
Totalt
8 elevaktiviteter
Dessutom den 12/6 respektive 17/12:
2 terminsavslutningar med utvärdering och fikamys (17/12 digitalt)
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Antal deltagare
105
72
177 elever

DELMOSPROJEKT: INTEGRATION GENOM
GEMENSAMMA NATURUPPLEVELSER
När vi fick en nedskärning på naturskolan med 50% tjänst, sökte vi pengar från Delegationen
mot segregation (DELMOS) för ett projekt kring ett angeläget ämne: integration. Vi fick ansökan
beviljad höstterminen 2019 och efter ett lyckat projekt så sökte vi mer pengar för att nå fler
klasser år 2020. Vi var laddade och hade redan intresserade skolor som ville vara med att
genomföra projektet under 2020. Projektet handlar om en modell för att hjälpa skolor från olika
områden att interagera med varandra samtidigt som de får en introduktion till natur och
utomhuspedagogik.
Genom att vid fyra tillfällen (gånger två) låta skolklasser från två skolor (gånger två) träffas i den
neutrala miljö som naturen utgör, tror vi att vi kan skapa band mellan barnen. Den ena klassen är
från en skola med många nysvenskar och den andra från ett område där majoriteten av eleverna
kommer från hem där man bott i Sverige i
många generationer bakåt.
En acceptans bland medborgarna för
varandras olikheter och behov är grunden
för ett väl fungerande demokratiskt
samhälle. Projektets mål är:
· en positiv och nyfiken syn på den andra
klassens bostadsområde och de människor
som bor där
· ett större samförstånd i samhället
· en större tillit och respekt mellan
människor från olika områden och kulturer
· en större förståelse för det mångkulturella
samhälle vi har idag
· att få barn att röra mer på sig mer
utomhus vilket ger positiva hälsoeffekter
Denna gång skulle Ervalla skola klass 2, Västra Engelbrektsskolan klass 2 (en stor klass på 36
elever som vi delade upp i två grupper) och Tegnérskolan klass 2A vara de klasser som vi skulle
samarbeta med under våren. Projektet har tagits emot mycket positivt av både elever och lärare
och det känns så tråkigt att vi inte kunde slutföra det utan fick avbryta det hela p.g.a. Corona.
”Som plåster på såren”/ kompensation gav vi de två klasserna som skulle ha deltagit i DELMOS2020, som aldrig fick möjlighet att delta, ett erbjudande. De blev inbjudna att håva vattendjur på
naturskolan på separata klassbesök. Den ena klassen tackade ja och hade möjlighet att komma
medan den andra klassen var tvungna att tacka nej.
Avslutningen på Delmosprojektet som genomfördes hösten 2019 kunde äntligen bli av hösten
2020. Vi var tvungna att ställa i sista utflykten 2019 då vi skulle åkt längdskidor och pulka i
Ånnaboda. Vi fick skjuta på aktiviteten flera gånger eftersom det aldrig blev någon vinter. Till slut
så gav vi upp och bjöd in till en vårutflykt som även den blev inställd men denna gång pga.
Corona. Det slutade med att vi den 1 september åkte med två separata bussar till Ässkogstorp
och hade en härlig men lite annorlunda avslutningsutflykt med Coronaavstånd.
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Här nedan kan ni se vår planering för 2020:
Datum
15/1
15/1
15/1
21/1
21/1
21/1
10/3

24/3
INSTÄLLT
P.G.A
Corona
27/3
Inställd
P.G.A
Corona
31/3
Inställd
P.G.A
Corona
24/4
Inställd
P.G.A
Corona
28/4
Inställd
P.G.A
Corona
5/5
Inställd
P.G.A
Corona
5/5
Inställd
P.G.A
Corona
12/5
Inställd
P.G.A
Corona
19/5
Inställd
P.G.A
Corona
26/5
Inställd
P.G.A
Corona

Aktivitet
Information och planering med klasslärare på
Ervalla
Information och planering med klasslärarna på
Västra Engelbrekt
Information och planering med klasslärare på
Tegnér
Introduktion för klassen i klassrummet
Introduktion för klassen i klassrummet
Introduktion för klassen i klassrummet
Första mötet mellan klasserna:
Lekar, fågelskådning och lunch vid naturskolan

Klass/er
Ervalla

Antal elever
-

Västra
Engelbrekt
Tegnér

-

Tegnér
V. Engelbrekt
Ervalla
Halva V.
Engelbrekt
och Ervalla
Halva V.
Engelbrekt
och Tegnér

26
34
16
33

Planering av lekar till nästa gemensamma
aktivitet för grupp 1 klasserna

Halva Västra
Engelbrekt

17
- (inställt)

Andra mötet mellan grupp 1 klasserna:
Leka Västra Engelbrekts skolans lekar på deras
skolgård.
Lunch vid deras grillmutter i närområdet.
Planering av lekar till nästa gemensamma
aktivitet för grupp 2 klasserna

Halva Västra
Engelbrekt
och Ervalla

33
- (inställt)

Halva Västra
Engelbrekt

17
- (inställt)

Andra mötet mellan grupp 2 klasserna: Leka
Västra Engelbrekts skolans lekar på deras skolgård
Lunch vid deras grillmutter i närområdet

Halva Västra
Engelbrekt
Och Tegnér

43
- (inställt)

Planering av lekar till nästa gemensamma
aktivitet för grupp 1 klasserna

Ervalla

16
- (inställt)

Planering av lekar till nästa gemensamma
aktivitet för grupp 2 klasserna

Tegnér

26
- (inställt)

Tredje mötet mellan grupp 1 klasserna:
Leka Ervallaskolas lekar på deras skolgård
Lunch vid bygdegården

Ervalla och
halva Västra
Engelbrekt

33
- (inställt)

Tredje mötet mellan grupp 2 klasserna:
Leka Tegnérskolans lekar på deras skolgård
Utflykt med lunch vid Varbergaskogen

Tegnér och
halva Västra
Engelbrekt

43
- (inställt)

Fjärde mötet mellan grupp 1 klasserna: Utflykt till
naturskolan, håvning av vattendjur , lekar och
matlagning över elden

Ervalla och
halva Västra
Engelbrekt

33
- (inställt)

Första mötet mellan grupp 2 klasserna:
Lekar, fågelskådning och lunch vid naturskolan
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-

43
- (inställt)

Datum
2/6
Inställd
P.G.A
Corona
17/4
Inställd
P.G.A
Corona
1/9

Aktivitet
Fjärde mötet mellan grupp 2 klasserna: Utflykt till
naturskolan, håvning av vattendjur , lekar och
matlagning över elden

Klass/er
Tegnér och
halva Västra
Engelbrekt

Antal elever
43
- (inställt)

Utflykt till Ässkogstorp med 2019 års DELMOSklasser som fick flera inställda Ånnabodautflykter

Tegnér 2B
och Bruket

- (inställt)

Utflykt till Ässkogstorp med 2019 års DELMOSklasser som fick flera inställda Ånnabodautflykter

Tegnér 2B
och Bruket
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ÖVRIGA AKTIVITETER PÅ NATURSKOLAN
FÖRFATTARTRÄFF 13/2
Outdoorteaching förlag, som ger ut naturskoleföreningens utomhuspedagogiska böcker, samlar
författargruppen (där Birgitta ingår) till årliga träffar. Den här gången var det Örebro naturskolas
tur att ta stå för värdskapet. Det blev en kreativ dag med många idéer kring marknadsföring och
nya böcker.

Möte angående RÖRELSESATSNING I SKOLAN 25/3
Riksidrottsförbundet har med start 2018 fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer
rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och
skolresultaten. Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F-6, men framför allt de som är minst
aktiva. Aktiviteterna sker främst på raster och på fritids. En av våra LONA-skolor
Engelbrektsskolan är med i projektet och Birgitta var med när skolan startade upp, då Örebro
läns projekttledare Marcus Edin berättade vad det handlar om. Eftersom utomhuspedagogiken
också bidrar till mer rörelse i skolan bokade vi in ett möte med Marcus för att vi skulle få veta
mer om varandras verksamheter. Efter mötet bestämde vi oss för att hitta samarbetsformer t.ex.
vid kurser för skolpersonal. Pandemin satte tyvärr stopp för samarbete under 2020.

MÖTESDAGAR
Under året har vi fortsatt att hålla måndagar som mötesdagar på naturskolan. Innehållet har varit
APT och arbetsområdesvisa möten samt gemensamma heldagar med utvecklingsarbete och
kompetensutvecklande trivselaktiviteter:
23/4 – Utflykt till naturreservatet Blänkabacken
Våra naturguider Adil och Antonios ansvarade för innehållet
denna dag. Efter en guidning i reservatet fick vi prova på
språkövningar som de brukar göra med nyanlända – en mycket
givande dag!
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8/6 – Kilsbergsutflykt med kanotpaddling
Birgitta, Cicci, Malin och Mattias höll i en dag med det
nya begreppet ”skogsbad” som tema. Det blev en härlig
dag med avkoppling och paddling på en av Kilsbergens
alla sjöar med enbart naturljud som inramning.

17/8 – Höst-kickoff tillsammans med Komtek
Vi cyklade efter Svartån till Lindbacka och fick under vägen prova på
olika vattenaktiviteter ur projektet ”Blå tråden”, som Niklas för cirka
10 år sedan planerade tillsammans med teknik- och
miljöpedagogerna, men projektet kom tyvärr aldrig igång med elever.

GRÖNTRÄFF – 24/8
Naturskolan arrangerade årets Grönträff. Vi visade upp vår verksamhet för de som arbetar med
”gröna frågor” i kommunen. Deltagarna fick praktiskt prova på våra olika verksamheter. 15
personer deltog från Parkenheten, Naturvårdsenheten samt Kultur och fritidsförvaltningen.

ÖPPET (UTOM-)HUS – 7/11
Vårens öppet hus med vattendjurstema ställdes in på grund av coronapandemin.
Höstens öppet hus genomfördes på ett smittsäkert sätt och arrangemanget blev mycket
uppskattat. 21 barn och 23 vuxna var med och lärde sig om småkrypens värld.
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SAMARBETE MED DIABETESFÖRENINGEN – 10-11/9
Den 10–11/9 anordnade vi på naturskolan ett dagläger för barn med
diabetes tillsammans med Diabetesföreningen, sjukhusundervisningen
och lekterapin på USÖ. 10 barn i åldrarna 8–11 år deltog. Att ha inslag
av natur och friluftsliv i programmet blev mycket lyckat och samarbetet
gav mersmak.

NATURSKOLANS EGEN KOMPETENSUTVECKLING
Datum
Jan-mars
20-03-04
20-03-05
20-03-06

Innehåll
Modul via Skolverkets Lärportalen:
Hållbar utveckling åk 7-9
Naturskoleföreningens årsmöte i Sundsvall. Förutom
årsmöte blev det kompetensutveckling, kollegialt
idéutbyte och gemenskap.

20-03-23

Förstahjälpen-kurs

2020-04-29

WEB-seminarium Tankesmedja

Maj-juni

Modul via Skolverkets Lärportalen:
Förmåga att genomföra systematiska undersökningar,
åk 7-9
Informationsträff om giftfri barnverksamhet

20-09-23
20-10-28
20-11-02
20-11-03

Regional skolkonferens via Web – om bland annat
praktiknära forskning
Att sprida ringar på vatten - Nationell konferens om
vattenpedagogik.

20-11-09

Digital regionträff. Naturskoleföreningen:
idéutbyten kring verksamhetsinnehåll och
coronaupplägg

20-11-09

SVT, Vetenskapens värld: Tekniken som vill hacka
klimatet - om tekniker som ska bromsa
klimatutvecklingen och vilka möjligheter de har och
inte har
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Deltagare
Malin Halldin
Malin Bideby
Adil Sadiku
Birgitta Jansson
Antonios Hanna
Mattias Drejby
Cecilia Bremer
Malin Bideby
Adil Sadiku
Birgitta Jansson
Antonios Hanna
Mattias Drejby
Magdalena
Andersson
Malin Halldin
Malin Bideby
Adil Sadiku
Malin Halldin

Malin Bideby
Malin Bideby
Adil Sadiku
Malin Bideby
Birgitta Jansson
Adil Sadiku
Cicci Bremer
Magdalena
Andersson
Birgitta Jansson
Malin Bideby
Adil Sadiku
Antonios Hanna
Cicci Bremer
Birgitta Jansson

Datum
20-11-11

20-11-18
20-11-19
20-11-22
20-11-26
20-12-03
20-11-23
20-11-26
20-12-04

November
Pågående

Pågående

Innehåll
RUC-träff: Detektivarbetet med att hitta miljögifter –
exempel från forskningsprofilen EnForce vid Örebro
universitet, Magnus Engvall
Globala skolan, föreläsningar: Bortom fossilsamhället –
unga och hållbar utveckling, LHU
SVT, I klimatets spår - hur svensk natur (växter och djur)
påverkas av klimatförändringarna
En serie program i 4 delar.

Deltagare
Birgitta Jansson

Globala skolan och skolverket: Lärande för hållbar
utveckling alla ämnens ansvar
Webseminarie: Naturvägledning som stöttar skolan.
Projektet: Luften är fri
Globala skolan: Världen utanför.
Förskolan Gitarrens arbete med lärande för hållbar
utveckling utifrån några av de globala målen
Skolverkets web-kurs om utomhusdidaktik inriktning
mot förskoleklass och fritids
Naturvetenskapernas och teknikens didaktik , 15 hp,
10 veckor, Linköpings universitet

Birgitta Jansson
Malin Bideby
Malin Bideby
Adil Sadiku
Birgitta Jansson
Malin Bideby

Forskningsdesign och metodologi, 9 hp, 7 veckor,
Linköpings universitet - pågående

Magdalena
Andersson

Birgitta Jansson
Malin Bideby
Birgitta Jansson

Malin Bideby
Magdalena
Andersson

Snöskovandring på Naturskoleföreningens årsmöte i Sundsvall

Vi kan summera ett innehållsrikt men annorlunda år med Örebro
naturskola och blicka fram mot ett förhoppningsvis lite mindre
annorlunda 2021.
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