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Verksamheten är
förlagd ute i fält, på
skolor, förskolor och i
Naturskolans egna
lokaler vid sjön
Muskan i Ösmo.

Nynäshamns Naturskola är en av Sveriges 70 naturskolor vars verk-
samhet vägleds av mottot; att lära in ute. Naturskolan startade

1988 och tar emot barn och elever mellan 4 och 16 år från hela
Nynäshamns Ekokommun. Skolklasserna besöker Naturskolan en gång
per läsår vilket innebär minst 2500 elever. Här bedrivs ett undersökande
arbetssätt kring olika teman. Inför varje besök på Naturskolan förbereds
klassen av sin lärare, därpå sker efterarbete på hemskolan. Varje årskurs
har sitt eget tema, t.ex småkryp, sinnena, forntida tekniker, vinter-
ekologi, elden och Alhagens våtmark. Bilder från elevernas dag med
Naturskolan läggs, med föräldrarnas tillåtelse, ut på hemsidan.

Vill du få in naturen i
huvudet får du ta ut
huvudet i naturen.

Folke Frennhoff

Hemsida: www.nynashamn.se/natursko

Förskolegårdsprojektet som pågick 2001-2003 finns dokumenterad
och ligger på hemsidan. Det nya projektet skol/förskolegårds-
projektet kommer att pågå 2004-2006. Målet är att alla förskolor
och skolor ska arbeta aktivt med utveckling av gården, använda de
anslagna pengarna på bästa sätt och att äska nya pengar för
kommande invetseringsbudget.På
bilderna syns Backluras, Hallängens
och Sandskogens förskolor.

www.nynashamn.se/natursko

Naturskolan driver Agenda 21-arbetet inom Barn- och utbildnings
förvaltningen genom att sammankalla nätverk, göra miljö-

redovisning och miljöchecklistor. Flera projekt drivs av Naturskolan i
samarbete med andra aktörer och en del spänner över flera år. Varje år
erbjuds ett stort antal kurser för personal inom skola och förskola. Lä-
romedel och handledningar produceras i samband med kurser och
klassbesök och finns tillgängligt på en hemsida som bara personal inom
skola och förskola kan nå. Naturskolan måste sälja kurser för att finan-
siera en del av verksamheten.
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Handla medvetet och ta ett steg närmare ett hållbart samhälle
- ditt val i affären betyder mer än du tror

Regeringen har som mål att 20% av jordbruksmarken i Sverige ska
vara ekologiskt odlad år 2005. Dra ditt strå till stacken genom att

köpa minst 20% av din mat KRAV-godkänd. Om du köper 5 liter
mjölk bör alltså minst 1 liter vara KRAV-godkänd.

Varför KRAV-märkt?

- För att jordbruk fritt från kemiska bekämpningmedel ger fler
växter, insekter, fåglar och ett renare grundvatten.

- För att  balansen mellan odling och djurhållning ger ett krets-
lopp som håller kvar näringsämnena i jorden och inte övergöder
våra hav (övergödning leder till algblomning och torskdöd).

- För att bl.a. unika brasilianska naturområden inte ska skövlas
för odling av sojaböner som djurfoder till europeisk boskap som
sedan ger så billig mjölk att brasilianska bönder slås ut.

Varför Rättvisemärkt?

- För att att arbetare och bönder i fattiga länder
ska få skälig lön för sitt arbete.

- För att bananarbetarna ska få arbeta för en
bättre arbetsmiljö och slippa sterilitet och cancer
p.g.a. giftbesprutning av bananer.

- För att främja demokrati och arbetares rätt att
organisera sig.

De rättvisemärkat produkterna är framförallt kaffe, bananer, te
och kakao.

I Sverige har vi två miljömärken för produkter (som inte är
livsmedel). Det är falken - bra miljöval och svanen - miljö-

märkt. Båda är pålitliga men det är bara falken som  kontrolleras
av en oberoende organisation (Svenska Naturskyddsföreningen).

Varför falken och svanen?

- För att vi i Nynäshamns Ekokommun ska kunna lägga ut
slammet från reningsverket på åkrarna. Allt som spolas ner i
avloppen hamnar i slammet. Om invånarana använder tvättmedel
och andra rengöringsprodukter som är godkända enligt falken
och svanen blir slammet av sådan kvalitet att den kan användas
för odling. Om slammet innehåller för mycket gifter läggs den på
soptippen och de värdefulla näringsämnena går förlorade. Enligt
lagen får slammet inte lämna kommungränsen.

- För att minska energianvändningen och användningen av fossila
bränslen.

- För att vi ska kunna arbeta mot en giftfri miljö (det 4:de
svenska miljömålet) och pressa företagen att ta sitt miljöansvar.

www.krav.se

www.rattvisemarkt.nu www.snf.se www.svanen.nu
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