
 

 

 

Välkomna till Naturskolan läsåret 2022-2023  
Vår tanke är att en dag på Naturskolan ska vara:  

 en dag när eleverna med alla sinnen får arbeta 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 vi integrerar olika ämnen i det aktuella temat och arbetar med det centrala 

innehållet i Lgr 22 inom olika ämnen. 
 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. 
 
Årets teman 

Viaskolan Svandammsskolan Gröndal  
F-klass  
Åk 1 

Haren 
Småkryp 

F 
Åk 1 

Haren 
Småkryp 

F-klass 
Åk 1 

Haren 
Småkryp 

  

Åk 2 Däggdjurens 
sinnen 

Åk 2 Däggdjurens 
sinnen 

Åk 2 Däggdjurens sinnen   

Åk 3 Forntida teknik Åk 3 Forntida teknik Åk 3 Forntida teknik   
Åk 4 Matte och 

samarbetsövn. 
Åk 4 Matte och 

samarbetsövn. 
Åk 4 Matte och 

samarbetsövn. 
  

Åk 5 Elden Åk 5 Elden Åk 5 Elden   
Åk 6 Energi/Teknik Åk 6  Energi/Teknik Åk 6 Energi/Teknik   
Åk 8 Globala målen   Åk 8 Globala målen   
Åk 9 Våtmarken   Åk 9 Våtmarken   

Tallbacka Vanstaskolan Sunnerbyskolan Kyrkskolan 
F-klass 
Åk 1 
Åk 2 
 
Åk 3 

Haren 
Småkryp 
Däggdjurens 
sinnen 
Forntida teknik 

F 
Åk 1 
Åk 2 
Åk 3 
Åk 4 

Haren 
Småkryp 
Däggdjurens  
Forntida teknik 
Matte/samarbets 

Åk 3  
Åk 4  
 
Åk 5 
 

Forntida teknik 
Matematik och 
samarbetsövn. 
Elden 

F 
Åk 1 
Åk 2 
 

Haren 
Småkryp 
Däggdjur 
sinnen  
 

  Åk 5 Elden Åk 6 Energi/Teknik   
  Åk 6 Energi/Teknik     
  Åk 8 

Åk 9  
Globala målen 
Våtmarken 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Learning for future 
Naturskolan är sammankallande i nätverket Learning for future 
där vi diskuterar och inspirerar varandra att på olika sätt arbeta 
med de 17 globala målen. Inom nätverket föreslås också 
gemensamma föreläsningar för skolorna inom kommunen.  

Övriga 
Grundsär Idunvägen Enligt överenskommelse 
Binomen Vt 2023 Forntida teknik åk 2-3 
Binomen Ht 2022 Småkryp i vatten åk F-1 
Grundsär 1 – 6 Vansta Däggdjurens sinnen 

Grundsär 7 – 9 Vansta Livet i vattnet i Alhagen 
SFI, NKC  Enligt överenskommelse 
Förskola  Småkryp eller enligt överenskommelse 

 
Schema där det framgår 
vilket datum din klass ska till 
Naturskolan hittar du under 
”klassbesök”. 

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


Gratis böcker 
För lärare inom skolan i Nynäshamns kommun finns böcker gratis på 
Naturskolan. Det är Att lära in matematik ute, Att lära in matematik ute 2, 
Leka och lära in matematik ute, Leka och lära in naturvetenskap och teknik 
ute, Att lära in svenska ute och Att lära in ute året runt . 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.  
 
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.  
 
Lunch och fika på Naturskolan 
Alla klasser tar med sig något att äta till förmiddagsfika t.ex. frukt, smörgås och något att 
dricka. Alla lärare som ska ha en naturskoledag med sin klass behöver ordna med 
lunch till eleverna från sin egen skolas kök. Val av lunch görs genom Kostenhetens 
vanliga beställningslistor som används vid studiebesök och utflykter. En beställning ska göras 
senast 14 dagar innan besöket på Naturskolan eller Alhagen. 
Observera att vi på Naturskolan eller i Alhagen inte har möjlighet att värma mat eller t.ex. 
att grilla korv. På Naturskolan finns tallrikar, bestick och glas och diskmaskin.  
 
 
 
 
 
Hemsidan 
Naturskolans hemsida www.nynashamnsnaturskola.se 
har nu spelat ut sin roll. Den kommer att finnas 
tillgänglig fram till och med november 2022. Sen ska 
successivt två nya tillgänglighetsanpassade 
hemsidor ta över; en extern på kommunens hemsida 
och en intern på kommunens nya Intranät som byggs 
upp under läsåret. Under uppbyggnadsfasen kan ni 
behöva kontakta oss om det är någon fil eller 
information ni behöver. Så tveka inte att höra av er. 
 
 
Till och med november 2022 hittar ni schema, 
lärarinfo och handledningar under ”klassbesök”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robert Lättman-Masch och Ylva Skilberg 

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

