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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 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 utomhus 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, forntida teknik 
och vinterekologi. Naturskolan sammankallar miljönätverk, ordnar kurser, 
driver projekt och skriver läromedel. Naturskolan måste sälja kurser och 
läromedel för att fi nansiera en del av verksamheten. 

När eleverna har varit på Naturskolan läggs bilderna från dagen, med föräld-
rarnas tillåtelse, ut på hemsidans fotoalbum
www.nynashamnsnaturskola.se

Tanken är att bilderna ska locka till samtal mellan barn och föräldrar. Barnens 
refl ektioner omvandlar upplevelser och upptäckter till kunskaper. 

Nynäshamns Naturskola har i samarbete med andra natur-
skolor skrivit fl era böcker med utomhuspedagogiska metoder. 

Att lära in ute året runt
Nynäshamns Naturskolas egen bok som släpptes i samband 
med att Naturskolan fyllde 20 år 2008. 

Att lära in matematik ute
Om att lära matematik ute för grundskolan. Skriven i samar-
bete med naturskolorna i Uppsala och Falun 2005.

Leka och lära matematik ute
Om att leka matematik ute på förskolan. Skriven i samarbete 
med naturskolorna i Uppsala och Falun 2007.

Att lära in svenska ute
Om att lära svenska ute i naturen och på skolgården. Skriven i 
samarbete med fem andra naturskolor 2010.

Att lära in matematik ute
Om att lära matematik ute för grundskolan. Reviderad upp-
laga med 100 nya övningar. Skriven i samarbete med natursko-
lorna i Uppsala och Falun. Släpps vt 2012.
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Vad är Grön Flagg?
För att effektivisera miljöarbetet inom ett fö-
retag eller en organisation behövs ett miljö-
ledningssystem. Det innebär att det sätts upp 
mål för verksamheten, åtgärder genomförs 
och uppföljning görs. Sedan sätts nya mål upp 
och arbetet fortsätter på så vis från år till år 
med att minska miljöpåverkan.

Inom skola och förskola fi nns ett förenklat 
miljöledningssystem som kallas Grön Flagg 
eller Eco Schools som är det internationella 
namnet. I Sverige är det stiftelsen Håll Sverige 
Rent som administrerar denna certifi ering.

Nynäshamns kommuns lokala miljömål
I Sverige har regeringen beslutat om 16 nationella miljömål. Dessa mål 
bryts ner till lokal nivå genom att kommunerna skriver miljömål för den 
egna verksamheten. I Nynäshamns kommuns lokala miljömål för 2010-2016 
fi nns detta delmål:

”Kommunens skolor ska jobba strukturerat med miljöfrågor utifrån barnens per-
spektiv och minst 50 % av skolorna vara miljödiplomerade enligt Grön fl agg eller 
liknande certifi ering innan år 2012”.

Så går det till

- Ett miljöråd utses. 

- 5 mål för verksamheten sätts upp utifrån ett 
av följande sex teman; energi och klimat, hälsa 
och livsstil, vattenresurser, närmiljö, kretslopp 
och konsumtion.

- Barn och elever arbetar i minst ett halvår för 
att nå målen. 

- Arbetet dokumenteras och rapporteras. 

- Skolan/förskolan certifi eras och fl aggan hissas.

- Fem nya mål sätts upp.

Här hissas den gröna fl aggan 
som bevis för uppnådda mål och 
certifi ering. Ovan Humlans för-
skola och nedan Vanstaskolan.

Det är viktigt att fi ra de uppnådda målen 
och hissningen av fl aggan. Oftast kom-
mer skolans/förskolans kontaktpolitiker 
och håller ett tal. Och kanske bjuder 
eleverna på gröna kakor som symbol för 
arbetet, som här på Vanstaskolan.

Naturskolans roll
Nynäshamns Naturskola har drivit frågor 
som rör hållbar utveckling i många år. Efter 
att tidigare haft ett eget system för miljödip-
lomering har vi under senare år helt satsat på 
Grön Flagg som är ett utmärkt certifi erings-
system. Information om Grön Flagg kommer 
kontinuerligt ut via skolornas och förskolor-
nas miljönätverk där Naturskolan är sam-
mankallande. För alla skolor och förskolor 
som vill kommer Naturskolan ut och infor-
merar om Grön Flagg på arbetsplatsträffar 
eller planeringsdagar. För att ge service till 
skolor och förskolor tar Naturskolan också 
fram handledningar utifrån Grön Flaggs te-
man. 

En av de handledningar 
som Naturskolan tagit fram 
för att stimulera arbetet 
med Grön Flagg. Här är 
temat vattenresurser. 


