
Nynäshamns kommun     Tel Naturskolan        Mobil Mats Wejdmark  Robert Lättman-Masch 
Naturskolan                       08 520 73565                     0852073709                   0852073708
149 81 Nynäshamn   mats.wejdmark@naturskolan.pp.se           robert.lattman@naturskolan.pp.se
 

Nynäshamns naturskolas 30-årsjubileum

Program för vårterminen 2018

Nynäshamns Naturskola startade sin verksamhet 1988 och fyl-
ler 30 år. Vi erbjuder därför några olika programpunkter under 

våren för att nyfikna ska kunna komma och prova olika utomhus-
aktiviteter och få reda på mer om verksamheten. Programmet 
riktar sig till barn, föräldrar och allmänhet.

Välkomna!

Mats Wejdmark och Robert Lättman-MaschFör mer information om Nynäshamns Naturskola
www.nynashamnsnaturskola.se

102-krysslista
Alla elever kommer att få en 102-kryss-
lista. Precis som fågelskådare kryssar 
fågelarter går det också att kryssa upp-
levelser. Eleverna får 102 olika naturupp-
levelser på en lista som de kan försöka 
kryssa innan de fyller 16 år.  

Fjärilsstigen för åk 5
Några klasser i årskurs 5 
får möjlighet att besöka 
och uppleva fjärilsstigen i 
St Vika tillsammans med 
Naturskolan i början av 
juni. Först till kvarn gäller 
och datum att välja på är 
1/6, 4/6 och 5/6.

Fler aktiviteter under vt 2018 
Under året kommer eleverna som 
kommer till Naturskolan att märka att 
det är 30-årsjubileum på olika sätt.

Aktiviteter för kommunens olika förvaltningAr
Under året kommer Naturskolan att erbjuda olika upplevelsebaserade ak-
tiviteter. Det kan t.ex. vara sådant som eleverna gör på Naturskolan eller 
guidade promenader i naturen med olika hands-on-aktiviteter. 

tårtkalAs 23/5
I maj kommer en dag bli den officiella 
30-årsdagen då Naturskolan bjuder på 
tårta. Två klasser kommer att vara de 
lyckligt lottade att vara med på kalaset. 
Barn- och utbildningsnämndens ordfö-
rande är också inbjuden.   

Upptäck er närmiljö
Alla elever kommer att få ett papper med 
tips på vad de kan göra i sin närmiljö un-
der olika årstider. Det är lärande aktivite-
ter som kan göras under skol- eller fritids-
tid, men också tillsammans med familjen.

www.NynAshAmnsnaturskola.se
Här hittar ni 102-listan,  
tipsen för att upptäcka er 
närmiljö och naturbingo. 
Och mycket annat förstås.



Prova på det som eleverna gör när de kommer till Naturskolan. 
Följande aktiviteter erbjuder vi under våren:

elden
Onsdag 28/3 kl 18.00 - 20.00 
Pröva att göra upp eld precis som fem-
teklassarna gör på stenåldersvis med 
flinta, fnöske och eldstål eller på nutida 
vis med modernt eldstål av magnesium 
och med tampong. 

Nynäshamns Naturskola är en resurs inom Barn- och utbild-
ningsförvaltningen sedan 1988. Alla elever i Nynäshamns kommun 
kommer till Nynäshamns Naturskola 8 gånger under sin tid i grund-
skolan. Varje årskurs har sitt speciella tema som utgår från läroplanen 
Lgr 11 och aktiviteterna är förlagda utomhus. På Naturskolans hem-
sida finns information om vad de olika årskurserna gör. 

Förutom klassernas besök på Naturskolan består verksamheten av 
utbildning i utomhuspedagogik för lärare och förskolelärare inom olika 
ämnen, kampanjer för hållbar utveckling, projekt för utveckling av 
barns och elevers utemiljöer, skapande av läromedel som stöd för 
pedagoger att förlägga viss del av undervisningen utomhus. 

För nyfikeN allmänhet

sAmarbete, matemAtik och problemlösniNg
Torsdag 26/4 kl 18.00 - 20.00 
Pröva olika samarbetsövningar, utematte och problemlösning precis som 
fyrorna gör. Åka skidor, bygga kubikmeter och fiska geometriska figurer. 

FöreläsNing (inomhus)
Tisdag 8/5 kl 18.00 - 20.00 
Naturskolan berättar om sin verksamhet under 
en timme med hjälp av en Power Point - pre-
sentation. Därefter är det fritt att under en tim-
me ställa frågor, mingla och se lokalerna där 
kakelugnarna fortfarande finns kvar. 

ForntidA teknik
Torsdag 24/5 kl 18.00 - 20.00 
Pröva olika teknik från stenålder och järnålder 
precis som treorna gör. Tälj en brummare, kas-
ta lasso, mal mjöl och gör upp eld med flinta, 
fnöske och eldstål.

Fjärilarnas dAg
Lördag 9/6 kl 11.15 - 13.00 
Den återkommande dagen på fjärilssti-
gen i St Vika arrangeras i samarbete med 
Naturskyddsföreningen. Naturskolan tar 
emot barn, elever och deras föräldrar på 
en öppen plats bredvid kalkbrottet där de 
får prova att fånga fjärilar och andra små-
kryp. 

sätt kroppen och taNkeN i rörelse!


