
Hej!

Det är snart dags för naturskoldagen Svenska i naturen med din klass. Innan vi träffas 
rekommenderar vi att ni avsätter 1-2 lektioner på att förbereda eleverna inför dagen: dels på 
innehållet, dels på att vara utomhus en längre stund. Bifogat hittar du ett informationsblad för 
eleverna som gärna får delas ut. Fyll i rätt datum före utskrift! Förslag till förarbete bifogas 
också. Beroende på hur lång tid ni kan reservera för naturskoldagen kan det vara trevligt att 
hålla en liten matsäckspaus under dagen. Se i så fall till att boka matsäck till eleverna från skolan 
eller komma överens med eleverna om att de tar matsäck med hemifrån. Meddela mig om hur 
ni gör med mat/matsäck så att jag kan beakta detta.

Du hittar dagens program bifogat så att du vid behov kan förbereda assistenter eller elever 
med särskilda behov. Notera att eleverna ska vara indelade i grupper. Gör gärna grupper om 
3-5 elever på förhand (max. 6-8 grupper per klass)! I en övning får eleverna gruppvis använda 
mobiler som hjälp till att leta fram översättningar till ord på nätet, om skolans regler tillåter 
detta. Alternativt kan skolans plattor användas, om de är kopplade till ett nätverksabonnemang. 
Detta är frivilligt. 

Efter naturskoldagen kan ni gärna bearbeta det eleverna upplevt och lärt sig för att befästa 
deras lärande. Förslag till efterarbete finns bifogat.

Under dagen fördelas ansvaret så här:

Naturskolan ansvarar för undervisningen och allt i anslutning till den, t.ex. 
undervisningsmaterialet. Vi har första hjälp-utrustning med oss. 

Du som lärare känner din grupp och ansvarar framför allt för att instruktionerna följs och att 
alla elever är med. Du måste känna till eventuella allergier eller andra sjukdomar/tillstånd som 
kan påverka dagen och veta var eleverna har sina mediciner – informera gärna även mig om det. 
Du får gärna avbryta mig med frågor och kommentarer under dagen och med ditt deltagande 
engagera eleverna. 

Bekanta dig närmare med naturskolans säkerhetsplan här:  
www.naturochmiljo.fi/naturskola/vad-ar-naturskola/sakerhet/

Eleverna ansvarar för att själv delta aktivt i undervisnigen genom att lyssna på och följa 
instruktioner, samarbeta, ställa frågor och se till att ingen blir utanför, utan att alla ges möjlighet 
till likvärdigt deltagande. Dessutom ska eleverna följa allemansrätten.

Svenska i naturen �INFORMATION TILL LÄRAREN

www.naturochmiljo.fi/naturskola/vad-ar-naturskola/sakerhet/


Instruktioner gällande covid-19:

• Alla personer som deltar i naturskoldagen bör vara helt friska  
 och symptomfria.

• Samma allmänna regler som ni har på skolan gällande bl.a. hur man  
 hostar/nyser gäller under naturskoldagen. Repetera dessa på förhand.

• Tvätta händerna före ni går iväg till skogen och när ni kommer tillbaka  
 till skolan.

• Ta med eget handdesinfektionsmedel som kan användas före/efter  
 hantering av ev. utrustning.

•  Under naturskoldagen ska eleverna inte byta utrustning med varandra  
 utan var och en använder den utrustning som hen har blivit tilldelad.  
 Utrustningen rengörs efter varje naturskoldag.

• Vi lånar för tillfället inte ut sittunderlag till eleverna. Om ni har matsäck  
 med, bör eleverna ha egna sittunderlag, t.ex. en tidning i en plastpåse  
 fungerar bra.

• Under dagen försöker naturskolläraren undvika kontakt med eleverna  
 och kommer därmed att behöva hjälp i utdelning/insamling av utrustning. 

 

Utvärdering:

Det är viktigt för oss att både elever och lärare som deltagit fyller i vår utvärderingsblankett 
efter besöket. Denna hittar ni på http://svenskanu.fi/utvardering/. Detta är en förutsättning 
för att få ta del av denna kostnadsfria naturskoldag. På så sätt kan liknande verksamhet få 
finansiering även i framtiden.  Vi tar även gärna del av bilder från dagen hos er. Bilder (som er 
skolas avtal med hemmen godkänner, eller där elever inte kan kännas igen) får gärna postas på 
Instagram #naturskolanuttern #svenskainaturen eller på Naturskolan Utterns Facebook-sida  
@naturskolanuttern.

Ta gärna kontakt om du har frågor!

Vi ses snart!  
Pia Bäckman

www.naturskolanuttern.fi� pia.backman@naturochmiljo.fi � 050 462 9947

http://svenskanu.fi/utvardering/

