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Norrtälje Naturcentrum – ekologiskt science center  

       söker vikarie till naturskoleverksamheten! 
 

Vill DU förstärka vårt team och spendera våren i naturen med elever? 

 

Vikariatet omfattar 60 %, arbete tre dagar per vecka under perioden mars – juni 2023. 

 

I tjänsten som Naturskolepedagog ingår;  

 att leda skolbesök med utomhuspedagogisk metod, så kallade Naturdagar, för olika 

åldrar och med olika teman på Färsna gård i Norrtälje 

 att förbereda Naturdagar genom kommunikation med lärare, iordningställa material 

och förbereda lärmiljöer/platser 

 att följa upp Naturdagar genom utvärdering, återkoppling och rapportering 

 att arbeta praktiskt med tillsyn och underhåll av platser (t.ex. trädgård), materialvård 

och lokalvård 

 arbetet är främst vardagar men kan inkludera vissa helger och lovdagar 

 

Du som söker SKALL ha  

 Dokumenterad erfarenhet av arbete med barn och ungdomar  

 Erfarenhet av att leda grupper utomhus 

 Stor erfarenhet av utevistelse/ friluftsliv och säkerhet i friluftsliv 

 Kunskap om och intresse för - natur, miljö och hållbarhet 

 Goda kunskaper i svenska språket 

 Körkort 

 

Det är ÖNSKVÄRT att du har 

 Lärarexamen, gärna med inriktning mot naturvetenskap 

 Dator- och internetvana  

 

Som person behöver du vara genuint positiv och flexibel och tycka om att vara utomhus i 

alla väder. På Naturcentrum värdesätter vi naturupplevelsen, och tror att en positiv kontakt 

med naturen är en nyckel till fortsatt utevistelse och bättre hälsa, samt ett fördjupat intresse 

och kunskap för natur och miljö. Det är vårt uppdrag att skapa de bästa förutsättningarna så 

att alla barn och elever ska få fina upplevelser i naturen och få ut så mycket som möjligt av 

undervisning på Naturdag. Som naturskolepedagog behöver du vara en god förebild, 

flexibel i din planering och kunna göra justeringar efter gruppens behov. Du behöver vara  
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kommunikativ och inlyssnande och sätta deltagarens upplevelse först. Du måste också 

vara trygg i att ensam leda en grupp utomhus. 

På NNC arbetar vi nära varandra i team, varför din sociala kompetens och känsla för 

gruppdynamik och samarbete är av högsta betydelse. Vissa arbetsuppgifter innebär dock 

självständigt arbete och du bör känna dig bekväm även med det.  

Vi arbeta också nära NNC:s övriga medarbetare och nära övriga verksamheter på Färsna 

gård (dagligverksamheter, 4H-gård och veterantraktorklubb), så ett intresse för natur- och 

miljövård, öppenhet för människor av olika karaktär och positiv inställning till gårdens djur är 

ett plus.  

I den utomhuspedagogiska verksamheten möter vi barn och elever i alla åldrar, människor 

av olika ursprung och med olika språkliga förutsättningar. Tillgänglighet i olika perspektiv är 

alltid ett fokus på Norrtälje Naturcentrum, liksom att möta alla med respekt och skapa de 

bästa förutsättningarna för en bra naturupplevelse och undervisning.  Norrtälje 

Naturcentrums arbete för barn och unga i skola och förskola är ett långsikt sätt att arbeta 

mot hållbar utveckling.   

 

Vikariatet innebär en tidsbegränsad deltidsanställning (60%) med månadslön. Norrtälje 

Naturcentrum innehar försäkringar och kollektivavtal. 

Sista dag för ansökan är 31 januari 

 

Kontakt – Lotta Andersson, 073-803-7732 eller lotta@norrtaljenaturcentrum.se 

Hemsida: www.norrtaljenaturcentrum.se 
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