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Vinterfåglar inpå knuten 28-31 januari 

Genom aktiviteten ”Vinterfåglar inpå knuten” vill 
Birdlife Sverige varje år ha in rapporter om vilka fåglar 
som besöker fågelmatningar runt om i landet.  
 
Vinterfåglar inpå knuten har blivit en populär aktivitet, 
där alla (bland annat förskolegrupper och skolklasser) 
kan vara med och bidra genom att enkelt rapportera vilka 
fåglar och hur många av respektive art man ser samtidigt 
vid fågelmatningen. Mer om detta kan du läsa här: 
BirdLife Sverige | Vinterfåglar Inpå Knuten 
(vinterfaglar.se) 
 

Naturskolelådor till utlån 

Det finns nu fyra olika naturskolelådor till utlån. 
 
Genom bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) tar 
naturskolan fram naturskolelådor med olika teman inom 
biologi och friluftsliv. I lådorna finns lärarhandledning 
och material, så att ni själva ska kunna genomföra 
aktiviteterna på er förskola/skola. Från och med vecka 5 
är fyra olika lådor bokningsbara via vår hemsida: 
Vinterekologi, Fåglar (vår och vinter), Friluftsliv 
matlagning, Friluftsliv grunder. Fler teman är på gång.  
Mer om naturskolelådorna kan du läsa här:  
Boka naturskolelådor 

 

Örebro naturskola i Naturskoleföreningens tidning 
”Att lära in ute Bladet” är en medlemstidning för alla 
medlemmar i naturskoleföreningen och i senaste numret 
medverkar Örebro naturskola. 
 
Såväl enskilda personer som naturskolor och övriga 
organisationer är välkomna som medlemmar i 
naturskoleföreningen. Som medlem får du fyra nummer 
av Bladet per år och tillgång till medlemssidan. I Bladet 
hittar du nyheter och tips inom utomhuspedagogik, samt 

information om seminarier, kurser med mera. Om du vill 
veta mer och bli medlem går du in på: www.naturskola.se 
Här får du ett smakprov på den senaste 
medlemstidningen: I detta nummer medverkar vi på 
Örebro naturskola. Pdf, 2.6 MB.  

 

Kurser 
Den 30 mars bjuder vi in till en presentation av våra 
naturskolelådor och en fördjupning med praktiska 
övningar från ”Friluftsliv grunder” för förskola, fritids 
och skola F-6. Det blir två tillfällen: kl. 8.30-11 och 
14.30-17. Mer info och anmälan finns här: Kurser 

 

Utomhuspedagogisk nätverksträff 25/5 
Boka redan nu in den 25 maj (fm) för en inspirerande 
utomhuspedagogisk nätverksträff på Fridhemsskolan! 
 
Den här gången får vi en inblick i hur Fridhems förskola 
och skola organiserar sitt utomhuspedagogiska arbete. 
Inbjudan skickas ut till vårt utomhuspedagogiska nätverk 
(se rutan nedan), men kommer även att finnas på vår 
hemsida. Även du som inte är med i nätverket får 
naturligtvis delta. Anmäl till: rektor@fridhemsskolan.se 
 

Konferensen Ute är inne 30-31augusti 
Ungefär vartannat år arrangeras den nationella 
konferensen Ute är inne, som ger massor av kunskap och 
inspiration kring utomhuspedagogik genom föreläsningar 
och workshops. Mer om konferensen kan du läsa här: 
https://utearinne.helsingborg.se 
 

Naturskolans nyhetsbrev  

Numera samlar vi naturskolans utskick i form av 
nyhetsbrev. Här 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 vårt utomhus-pedagogiska 
nätverk. Anmälan till nätverket gör du på vår hemsida på 
Pedagog Örebro: www.orebro.se/naturskolan 
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