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Välkomna till ett nytt år med Naturskolan 
Vår tanke är att en dag på Naturskolan inte bara ska vara en rolig dag utomhus utan också: 

 en dag när eleverna med alla sinnen får arbeta självständigt på ett undersökande sätt  

 en dag satt i ett sammanhang där det praktiska utomhusarbetet ramas in av teoretiska 

studier i bland annat läroböcker både före och efter naturskoledagen 

 en dag då man slår två eller flera flugor i en smäll genom att integrera olika ämnen i 

det aktuella temat och arbetar med det centrala innehållet i Lgr 11 

 en dag som sår ett frö hos eleverna och ger grunden för en naturkänsla som så 

småningom kan utvecklas till insikt och förståelse för våra miljöfrågor 

 en dag när elever som har det svårt att komma till sin rätt i ett klassrum ska få 

möjlighet att visa nya oupptäckta sidor 
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NO och teknik 

Naturskolan har skrivit ett läromedel för förskola och F-3 med titeln Leka och 

lära naturvetenskap och teknik ute tillsammans med Naturskolan i Lund. 

Naturskolan har varit NT-utvecklare för förskolorna (Skolverkets satsning). 

Skolor åk F-3 har möjlighet att komma på utbildning med utgångspunkt från 

boken precis som förskolorna har gjort. Flera har redan fått utbildningen men är 

det någon som missat så hör av er. 

Obs! Åk 4 är detta läsår tillfälligt 

flyttade till vårterminen efter påsk. 



Gratis bok 

För er som är nyanställda inom skolan i Nynäshamns kommun finns tre böcker 

gratis på Naturskolan. Det är Att lära in matematik ute (2005), Att lära in 

matematik ute 2 (2012) och Att lära in ute året runt (2007). Slå en signal eller 

maila så skickar vi på internposten. Har ni missat någon kurs, gå ihop ett gäng 

så kör vi en 2-timmars utbildning eller efter önskemål.  

 

Nya teman 

Efter att ni har fått tycka till om Naturskolans framtida utveckling har vi arbetat med att 

utveckla nya program för klassernas dagar här på Naturskolan. Åk 4 och 6 har redan nya 

teman och sedan 2016-2017 har också åk F och åk 2 nya teman: Skatan och Däggdjurens 

sinnen.  

 

Förarbete och efterarbete 

Vid senaste stora utvärderingen av Naturskolan som ni gjorde visade det sig att en stor 

majoritet tycker att det är viktigt med både förarbete och efterarbete. Det tycker vi också. 

Därför ser vi till att det antingen finns handledningar för varje tema på vår hemsida eller att 

man som lärare kan läsa det aktuella kapitlet för varje tema som finns i boken Att lära in ute 

året runt. Här finns kopplingarna till det centrala innehållet i Lgr 11 för varje tema. 

 

Lunch och fika på Naturskolan 

Alla klasser tar med sig något att äta till förmiddagsfika t.ex. frukt, smörgås och något att 

dricka. Årskurs F-4 och åk 6 får lunch serverad på Naturskolan. Om en dag på Naturskolan 

måste ändras, ring i god tid så att vi kan meddela köket. Är det någon som är i behov av 

speciell kost måste ni ringa till Vanstaköket på 52073562. Åk 5 har matsäck för lunch. För åk 

9 i Alhagen blir det pannkakor från Gymnasiets kök, ring 52068334 för specialkost.  

 

Hemsidan 

På Naturskolans hemsida www.nynashamnsnaturskola.se lägger vi ut bilder från 

naturskoledagarna för att föräldrar och elever ska kunna gå in och titta vad de gjort under 

dagen. Det kräver givetvis att vi har tillstånd att lägga ut bilderna. Om ni redan vid terminens 

början tar reda på vilka elever som har tillåtelse att läggas ut på nätet så vet vi det när det är 

dags att lägga ut bilderna. Annars finns en lapp för godkännande på 

hemsidan när ni hämtar info om det aktuella temat.  

Schema och lärarinfo hittar ni under ”klassbesök”.  

 

Nynäshamns Naturskola 30 år 

Under 2018 kommer vi fira och påminna oss själva om att vi har 

hållit på ett tag nu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Wejdmark och Robert Lättman-Masch 

Kurser utanför Nynäshamn 
Vi får ibland frågor om varför vi ger 

kurser utanför kommunen och varför 

vi tar emot klasser från t.ex. Haninge. 

Det måste vi göra för att få in pengar 

och kunna finansiera en del av 

verksamheten.  

http://www.nynashamnsnaturskola.se/pdfHtm/Lgr11_Nynashamns_Naturskola.pdf
http://www.nynashamnsnaturskola.se/
http://www.nynashamnsnaturskola.se/naturskolanNynasKat_y.php?naturskolanKat=KLASSBES%C3%96K

