Avtal 2022 Barn- och Utbildningsförvaltningen
och Norrtälje Naturcentrum
Ett avtal har tecknats mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Norrtälje
Naturcentrum avseende år 2022, för att främja mer utomhuspedagogik som metod
inom grundskola och förskola.
Avtalet riktar sig till både kommunala och fristående verksamheter och kommer att
omfatta ett begränsat antal kostnadsfria Naturdagar , Processledning och
Lärarträffar – läs mer nedan! Dessutom kan Norrtälje Naturcentrum genom avtalet
vara en resurs i olika projekt. Norrtälje Naturcentrum arbetar även med att etablera
sig som ett ekologisk Science Center.

Naturdagar grundskola och förskola
Naturdagar är ett sinnligt läromedel i naturliga lärmiljöer och med självklar koppling till
aktuella läroplaner och styrdokument. Under 2022 kommer alla elever i årskurs 3 att
erbjudas tema Friluftsliv 1 under hösten och alla elever i årskurs 5 erbjudas tema
Ekosystem under våren kostnadsfritt, som en del av deras utbildning. Återstående
Naturdagar inom avtalet erbjuds förskolor. Först till kvarn! Naturdagarna genomförs
på Färsna gård i Norrtälje men kontakta oss så kan de genomföras i närmiljön vid
behov.
Utöver avtalet kan alla skolor och förskolor boka fler Naturdagar för 900 kr/dag ex
moms tack vare stöd från Roslagens Sparbanks Stiftelser. Läs mer på hemsidan för
övriga tema för grundskola https://www.norrtaljenaturcentrum.se/grundskola/.
Läs mer på hemsidan för förskola https://www.norrtaljenaturcentrum.se/forskola/

Kontakt och bokning: norrtalje@norrtaljenaturcentrum.se

Processledning förskola och grundskola
Norrtälje Naturcentrum erbjuder processledning i utomhuspedagogik i medvetet
ledarskap för arbetslag i förskola och skola. Vi kommer ut och handleder
diskussioner under arbetslagsmöte/reflektion. Vilka möjligheter finns i er närmiljö för
att flytta mer av undervisning ut i verkligheten? Hur skulle utveckling kunna ske med
förskolans gård eller skolgården? Vi reflekterar över de utvecklingsområden som ni
har tex säkerhet i utevistelse, skolgården, barn/elever inflytande och metoder. Hur
blir vi allt med medvetna i vårt ledarskap? Under 2022 kommer denna del av avtalet
anpassas efter gällande restriktioner/rekommendationer och bli till viss del digital. Vi
återkommer med mer info om föreläsningar mm som blir tillgängligt för alla. Läs mer
i länken
https://norrtaljenaturcentrum.se/processledning-forskola-och-skola-2/
Under 2021 samarbetade NNC med BoU för mer utomhuspedagogik på
fritidshemmen. En digital grundföreläsning för personal om utomhuspedagogikens
möjligheter på fritidshemmet, samt 6 utlåningslådor utformades. Dessa finns att tillgå
även 2022.
För bokningar och förfrågningar kontakta
Anna Westerlund, leg lärare och projektledare, Norrtälje Naturcentrum
anna@norrtaljenaturcentrum.se

Pedagog/lärarträffar för förskola,
grundskola och fritidshem
Välkommen till 6 olika träffar utomhus vid Färsna gård i Norrtälje för att inspireras till
att ha mer utomhuspedagogik i medvetet ledarskap på förskolan och skolan. Träffen
inleds med en praktisk aktivitet, följt av reflektion och fika. Syftet är nätverksträff för
fortsatt god skolutveckling ur olika perspektiv, samt samverkan med Norrtälje
Naturcentrum. Tillfälle för samtal, erfarenhetsbyte och reflektion. Kom ensam eller
med delar av eller hela arbetslaget. Ta på kläder för utevistelse! Naturcentrum följer
rådande restriktioner så anpassning kommer ske. Läs mer om datum, innehåll och
bokning
https://www.norrtaljenaturcentrum.se/pedagogtraffar/
För bokningar och förfrågningar kontakta
Anna Westerlund, leg lärare och projektledare, Norrtälje Naturcentrum
anna@norrtaljenaturcentrum.se

Kort om Covid-19 och säkerhet i avtalets
genomföranden
Norrtälje Naturcentrum sätter alltid säkerheten högt, och har givetvis anpassat alla
aktiviteter så att de genomförs på ett tryggt sätt. Det gäller både risk för smitta och
risk vid olika aktiviteter.
Utemiljön är vår naturliga lärmiljö. Våra aktiviteter med skolelever och förskolebarn
genomförs utomhus och anpassas i samråd med bokande enhet. Vi börjar alltid med
att informera medföljande lärare/ pedagoger och har alltid säkerhetsgenomgång med
elever. Avseende smittspridning följer vi riktlinjer från Norrtälje kommun och
Folkhälsomyndigheten.
Fortbildningar och processledningar kommer att anpassas och genomföras på ett
säkert sätt, med stor flexibilitet och i linje med gällande restriktioner.
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