
 

 

NR. 4 • juni 2022  

Örebro kommun 

orebro.se/naturskolan 

 

NATURSKOLANs sommarbrev 

Påminnelse:  

Kurs Samarbetstema 16/8 
Tisdag den 16/8 är det naturskolelådkurs med vårt 
Samarbetstema. Välj tid: kl. 8-11 eller kl. 14-17. 
Samarbete är inte lätt – man behöver träna på det! 
Innehållet handlar både om övningar där man får 
fundera på hur ett bra samarbete fungerar och övningar 
där man får träna på det. Temat är lämpligt för årskurs  
2-6 och fritidshemmet. Det är en bra uppstart för 
klassen/gruppen och något man har nytta av i det 
fortsatta skolarbetet. Övningsbeskrivningar och material 
lånar du kostnadsfritt från naturskolan. 
Anmälan till kursen gör du senast den 8/8 här: 
Anmälan Samarbetstema kurs 
 

Erbjudande:  

Personalaktivitet Samarbetstema 18/8 
Vårt samarbetstema är även en rolig uppstartsaktivitet 
för personalgruppen. Vi kommer ut till er och leder 
aktiviteten på förmiddagen eller eftermiddagen under 1,5 
timme den 18/8. Alltså två platser – först till kvarn!  
Anmäl till naturskolan@orebro.se senast den 11/8. 

 

 

 

Naturskolans nyhetsbrev  

Numera samlar vi naturskolans utskick i form av 
nyhetsbrev. 
 
I naturskolans nyhetsbrev hittar du information om våra 
klassbesök, kurser och andra aktiviteter. Nyhetsbreven 
mejlas till alla rektorer i kommunala och fristående 
förskolor, grundskolor årskurs F-6 och grundsärskolor. 
De skickas även direkt till de pedagoger som finns med i 
vårt utomhus-pedagogiska nätverk. Anmälan till 
nätverket gör du på vår hemsida på Pedagog Örebro: 
www.orebro.se/naturskolan 

 

 

 

 

Övriga kurser i höst 
Under höstens kurser presenterar vi våra naturskolelådor: 
7/9       Blomväxter  
            (förskola, särskola, grundskola F-6, fritids) 
29/9     Stenåldersliv (åk 1-3) och Vikingaliv (åk 4-6) 
11/10   Friluftsliv matlagning 
            (förskola, särskola, grundskola F-6, fritids) 
27/10   Mossor och lavar 
            (förskola, särskola, grundskola F-6, fritids) 
16/11   Fåglar 
            (förskola, särskola, grundskola F-6, fritids) 
1/12     Vinterekologi 
            (förskola, särskola, grundskola F-6, fritids) 
 
Mer information om kurserna och anmälan hittar du här: 
Naturskolans kurser 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi på naturskolan önskar dig en härlig 

och avkopplande sommarledighet! 
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