
 
 

   
Nötväckan   

20080210 Naturskolan Nyhetsbrev Nummer 10  

 

 
 

 

 

Se naturskolans 
hemsida på First 
Class. Där finns 
nu uppdaterade 
scheman och 
kurser. 
 

 

OBS! 

• Naturskolan har 

två hemsidor. 

• För kommunens 
personal finns First 
Class. Gå in på 
katalog och sök på 
naturskola och 
dubbelklicka. 
Klicka på länken. 
Här finns alla 
teman och olika 
projekt samt 
schema. 

 

• På hemsidan 

www.nynashamn.
se/natursko kan 
föräldrar och elever 
gå in och titta på 
bilder från 
naturskolebesöken. 

 
 
 
 

 

Vårens kurser på Naturskolan 
 
 
Kursinbjudningar kommer att läggas ut på FC under konferensmappen ”Info Naturskolan”. 
  

 

 

Matematik utomhus förskolan och 6- årsverksamhet. 16 april 2008 kl 14-17 
Matematik är mycket mer än siffror och tal på ett papper. Med förskolebarnen 
passar det utmärkt att arbeta med språket, grundläggande begrepp, 
sortering och mönster ute och i lekform. Leka och lära matematik 
ute i förskolan innehåller en samling övningar som lekfullt tränar detta, 
och passar att utföra på förskolegården eller i närmaste skogsdunge. 
 

 

 

 

Matematik utomhus år F-9 . 17 april 2008 kl 14-17 

Att lära in matematik ute vänder sig till elever från år F-9. Boken ger dig 
som lärare inspiration till att använda utomhuspedagogiken för att komplettera 
den vanliga undervisningen. Här får du konkreta förslag hur 
du kan lägga upp din lektion. Att använda sig av utomhuspedagogik 
skapar både lust och engagemang hos eleverna. 
 

 

 
Engelska/Svenska utomhus år F-9. 24 april 2008 kl 14-17 

Många språklärare är nyfikna och intresserade av att använda uterummet 
som ett klassrum, men är ofta osäkra på hur det ska gå till. 
Att lära in engelska ute ger dig inspiration till hur du kan lägga upp 
språkundervisningen ute, och ger tips om övningar som kan användas i 
skolans alla årskurser. De kan även lätt bearbetas till att passa undervisning 
i andra moderna språk. Vid utevistelse blir muntlig kommunikation 
en naturlig del av lärandet. Kurstillfället innehåller till hälften uteengelska  
och andra halvan ägnar vi åt utesvenska. Boken om utomhussvenska har  
nyligen påbörjats och beräknas bli klar hösten 2009. 
 
 

 
 
 

 


