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pedagogik

• Naturskolan hjälper kommunen att öka den peda-
gogiska mångfalden inom skola och förskola vilket 
skapar möjligheter att lyfta elever som inte gynnas 
av klassrummets arbetssätt samtidigt som samar-
bete mellan elever främjas. 

• Naturskolan visar med sin pedagogik hur lärande 
kan integreras med rörelse och bidrar genom ökad 
fysisk aktivitet också till ökad koncentrationsförmå-
ga hos barn och elever. 

• Naturskolan lyfter fram kommunens natur- och kul-
turmiljöer som pedagogiska resurser och levande-
gör den lokala natur- och kulturhistorien för kom-
munens barn och elever. När platsen i lärandet lyfts 
fram skapas en mer komplett läromiljö tillsammans 
med klassrummet.

måluppfyllelse

• Naturskolan erbjuder fortbildning i hur läroplaner-
nas strävansmål inom förskola och skola kan uppnås 
med hjälp av utomhuspedagogik. 

hållbar utVeckliNg

• Naturskolan kan bidra till ökad naturkänsla hos barn 
och elever inom kommunen vilket är en förutsätt-
ning för ett framtida värnande om naturen både 
lokalt och globalt.

• Naturskolans konkreta och upplevelsebaserade 
pedagogik är ett kraftfullt verktyg i det långsiktiga 
arbetet med att uppnå de 16 nationella miljökvali-
tetsmålen och de lokala miljömålen.

• Naturskolans pedagogik bidrar till ökad förståelse 
för abstrakta naturvetenskapliga fenomen och 
ekologiska sammanhang som t.ex. olika kretslopp, 
klimatförändringar, hållbar utveckling och biologisk 
mångfald

• Naturskolan arbetar för att inspirera till lärande för 
hållbar utveckling och vänder sig till alla yrkesgrup-
per som kommer i kontakt med barn och elever.

NaturskoleföreNiNgeN
Naturskoleföreningen är en intresseförening för män-
niskor som arbetar med utomhuspedagogik och har 
funnits sedan 1986. Föreningens motto är ”att lära in 
ute”. Medlemmarna består både av enskilda pedago-
ger och institutioner som t.ex. naturskolor, skolor och 
förskolor. 

medlemskap
Som enskild medlem får du 1 ex av Bladet som kom-
mer ut fyra gånger per år. Som institution får ni tre ex 
av varje Bladet. Det är genom Bladet som utomhuspe-
dagogiska idéer sprids inom och utanför föreningen.  
Anmälan görs på föreningens postgiro 493 33 84-2. 
Aktuell medlemsavgift finns på www.naturskola.se

läromedel
Olika naturskolor har i samarbete med Naturskole-
föreningen släppt ett antal böcker i serien ”Att lära in
ute”. Böckerna beskriver hur man som pedagog kan
arbeta med det centrala innehållet i kursplanerna i
olika ämnen utomhus.
Böckerna finns hos www.outdoorteaching.com

uteNaVet
Naturskoleföreningen har tillsammans med Nationellt 
Centrum för utomhuspedagogik, Friluftsfrämjandet, 
Skogen i skolan, Movium, NCFF och Ljungbergsfonden 
bildat Utenavet - ett nationellt nätverk för främjande 
av utomhuspedagogik. Läs mer på www.utenavet.se 
 

NaturkäNsla
Självklart lär man sig bäst om naturen i naturen. Att 
ge eleverna kunskap om, och känsla för, naturen är ett 
viktigt mål för oss. 

hållbar utVeckliNg
Att ha grundläggande förståelse för ekologiska sam-
band är grunden för att kunna förstå och göra något 
åt våra miljöproblem. Miljöfostran för barn börjar i 
naturen.

friluftsliV
Om man skall kunna vara ute året runt med klas-
sen krävs en hel del friluftsliv för att dagarna skall bli 
positiva för eleverna. Goda friluftslivserfarenheter för 
eleverna ökar chansen att de som vuxna ägnar sig åt 
natur och friluftsliv, vilket gynnar folkhälsan.

rörelse – folkhälsa
Många barn idag rör sig för lite. Fler blir överviktiga. 
Med hjälp av utomhuspedagogik kan man arbeta med 
läroplanens mål, samtidigt som eleverna får röra på sig 
och komma ut i naturen.

olika sätt att lära sig på
Barn lär sig på olika sätt, det vet vi. Om man ibland går 
ut och lär in med hela kroppen och alla sinnen, hittar 
fler elever sitt sätt att lära.

lust, eNgagemaNg och komma ihåg bättre
Vi som arbetar med naturskola har upptäckt hur lätt 
det är att engagera eleverna för en uppgift ute och 
hur väl de kommer ihåg det de lärt sig även många 
år efteråt. Våra dagar bygger ofta på en gemensam 
upplevelse, som vi sedan knyter kunskap till.

föraNkra skolkuNskaperNa i VerkligheteN
Forskning visar att färdiga studenter ofta bär med sig 
de förklaringsmodeller de tillägnat sig som barn, trots 
många års studier (Skolverket 2001). Skolkunskaperna 
blir öar av kunskap som inte påverkar sättet att se på 
verkligheten. Med naturskolans modell kopplas skol-
kunskaperna till en egen upplevelse i verkligheten.

samarbete 
Många lärare har berättat om hur mycket bättre 
klassen fungerar sedan de började med en utedag i 
veckan. Gruppen svetsas samman, samarbete tränas, 
eleverna får röra på sig, och det vanliga arbetet fung-
erar mycket bättre när de kommer in igen.

• Den utgör en friskfaktor genom att ökat veten-
skapligt stöd idag kan visas både nationellt och 
internationellt. 

•  Den stimulerar miljömedvetenhet och lärande 
för hållbar utveckling.

• Den förebygger riskfaktorer som fetma, ben-
skörhet, diabetes och förkylningar.

• Den ökar förmågan att samarbeta och sänker 
stressnivåerna i variationsrika naturpräglade 
lärmiljöer.

• Den ger verktygen för ett varierat lärande och 
stimulerar olika lärstilar i växelverkan mellan 
boklig bildning och sinnlig erfarenhet, textba-
serade och icke textbaserade praktiker.

• Den vidgar barns och elevers lärmiljö till att 
även innefatta samhälle naturmiljöer och kul-
turmiljöer.

Du som vill ha mer information kan läsa en samman-
ställning av forskning i avhandlingen: HANDLINGSBU-
REN KUNSKAP - Lärares uppfattningar om landskapet 
som lärandemiljö, Szczepanski, Anders, Linköpings 
universitet (2008),  ISBN 978-91-7393-889-1

Utomhuspedagogik, pedagogik som utgår från plat-
sens betydelse för lärandet. Termen introducerades 
under tidigt 1990-tal och kopplas till en pragmatisk 
reformpedagogisk bildningstradition som ser kunskap 
som aktivitet. Den bygger på en växelverkan mellan 
autentiska upplevelser och textbaserat lärande. Prak-
tiskt utövas den i form av tolkning, vägledning och 
reflektion i natur- och kulturlandskap, där eleven vistas 
större delen av undervisningstiden.

Undervisningssituationen kan förläggas i både urbana 
och rurala miljöer, och genom att lärandet förutom 
utevistelse även förutsätter mer rörelse framhålls ofta 
de positiva effekterna för elevernas hälsa. 
(Definition enligt Nationalencyklopedin)

this is the Nature school
The nature school is neither a building nor a place; it 
is a method of learning. The basic idea is learning out 
of doors. Games and outdoor education stimulate 
experience - curiosity - exploration - understanding. 
Learning out of doors also results in cheerful, open 
minded, brave and healthy children.
Nature tutors educate teachers and children on 
sustainable environmental development. The nature 
school’s preferred method of learning is discovery. 
Outdoor education lets children take the initiative and 
find a way to do an assignment. 
The nature school is a resource available to children 
and teachers at all levels - from preschool to high 
school.

das ist eiNe Naturschule
Die Naturschule ist kein Haus und kein Ort, sondern 
eine Arbeitsweise; Eine Idee: Im Freien zu lernen.
Vergnügtes Spiel und Unterricht in der Natur führen 
zu Erlebnissen – Neugier – Entdeckung – Verständnis. 
Das Lernen im Freien macht ihre Kinder zu fröhlichen, 
mutigen, offenherzigen und gesunden Kindern.
Naturpädagogen unterstützen die Lehrer dabei, den 
Kindern Kenntnisse über die  Natur und Nachhaltigkeit 
zu vermitteln. 
Die Naturschulen arbeiten mit einer untersuchenden 
Methode. Das Lernen im Freien macht Kinder aktiver 
und gibt ihnen den Freiraum, die Initiative zu ergreifen 
und die ihnen gestellten Aufgaben selbstständig zu 
lösen.
Die Naturschule ist eine Ressource für Kinder und 
Lehrer auf jedem Niveau – vom Kindergarten bis zum 
Gymnasium.

Vad är 
Naturskola?

När den första naturskolan startades i Sverige 1982 
låg tonvikten på natur och miljö. Nu finns det över 85 
naturskolor med olika inriktning, men gemensamt är 
naturkänsla, hållbar utveckling, läroplanernas strä-
vansmål genom utomhuspedagogik och folkhälsa 
med fokus på rörelse.

Naturskola är inte ett hus eller en plats, det är en 
verksamhet, ett arbetssätt, där vi arbetar efter mottot;  
”att lära in ute”. Elevernas och barnens egna upplevel-
ser, upptäckter och sinnesintryck i naturen är i fokus 
och är grunden till ett aktivt lärande. 
Naturskolan är oftast en kommunal verksamhet och 
fungerar som en resurs för pedagoger i skolor och 
förskolor. Till naturskolan kommer barn och elever för 
att uppleva och inhämta kunskap i natur- och kultur-
miljö. Naturskolan kan också besöka enskilda skolor 
och förskolor och bedriva den utomhuspedagogiska 
verksamheten på gården eller i skolans närmiljö.  

målet är att det utomhuspedagogiska  
arbetssättet ska spridas och bli en naturlig del av 
skolans och förskolans verksamhet. Därför riktar vi oss 
också direkt till lärarna och pedagogerna i förskolan, 
där vi genom kursverksamhet, nätverk och inspira-
tionsträffar sprider idéer, metoder och materiel som 
underlättar för pedagogerna att ta steget ut med sin 
grupp.

Denna bok handlar om matematik utomhus – i verkligheten. 

När matematiken möter verkligheten kan fl era olika skoläm-

nen integreras. Boken ger många konkreta exempel på hur 

man kan komplettera sin vanliga undervisning med att gå ut 

och göra matematik med hela kroppen och alla sinnen. Den 

vill visa hur man kan:

• använda sig av utomhuspedagogik för att skapa lust och 

 engagemang hos eleverna 

• göra matte roligt – leka matte

• träna grundläggande begrepp och göra uppskattningar

• låta eleverna samarbeta och kommunicera matematik

• ge fl er elever möjligheten att hitta sitt sätt att lära på

• låta eleverna få komma ut och röra på sig, samtidigt 

 som man arbetar med läroplanens mål.

Övningarna är uppdelade efter uppnåendemålen i matema-

tik för år 5 och år 9, för att få struktur. Inom varje klass är det 

ofta stor spännvid mellan elevernas kunskaper. Därför passar 

många av övningarna för yngre elever också de äldre, och 

tvärtom. Omforma själv så att uppgifterna passar din grupp 

och ditt syfte. 
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ISBN:  91-631-7462-6

OBS! Kolla ryggmåttet med Finn Jensen!

Boken ges ut av Ljungbergsfonden och 

beställs via info@teknikverkstan.com

Vi lever i ett land som erbjuder fantastiska möjligheter att vistas 

utomhus, inte bara på fritiden utan också under skoltid. Många 

språklärare är nyfikna och intresserade av att använda ute- 

rummet som ett klassrum men har hindrats av osäkerhet om  

hur det ska gå till och vad man kan göra utomhus i språkunder-

visningen.  Att lära in engelska ute ger tips och övningar som kan 

användas i skolans alla årskurser och som lätt kan bearbetas till  

att passa undervisning i andra moderna språk.

Fördelarna med utomhuspedagogik/språkinlärning utomhus:

• Engagerande övningar ökar lusten att lära

• Ämnesintegrering är oundvikligt

• Samarbetsförmågan stärks

• Muntlig kommunikation blir en naturlig del av lärandet

• Olika inlärningsstilar tillgodoses när fler sinnen stimuleras

• Hela kroppen 

• Språket blir ett verktyg för lärande

• Förståelsen och kunskapen om närmiljön ökar

• Biologisk analfabetism motverkas

Lotta Carlegård är lärare i engelska och svenska för åk 4-9 och  

har sammanställt samt utvecklat materialet i Att lära in engelska ute.  

Projektet med utomhuspedagogik varvar hon med jobbet som  

rektor vid Faluns Praktiska Gymnasium.

A
tt lära in engelska ute

Att lära in engelska ute
F-9

Boken ges ut av Ljungbergsfonden och  

beställs via info@teknikverkstan.com

Kontakt med Naturskoleföreningens styrelse eller med 
olika naturskolor; se Naturskoleföreningens hemsida: 
www.naturskola.se

 www.outdoorteaching.com
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1. Naturum dalarna
Siljansnäs
Tel: 0247-221 05
Mail: asa.pokela@lansstyrelsen.se  naturum.dalarna@lansstyrelsen.se

2. falu Naturskola
Falun
Tel: 023-831 01
Mail: naturskolan@falun.se
Hemsida: www.falun.se/naturskolan

3. gröna kunskapshuset
Tärnsjö
Mail: ingabritt@ostakil.com

4. hyttö Naturskola
Hyttö naturskola
Älvkarleby
Tel: 070-645 11 92
Mail: stina.lindblad@alvkarleby.se

5. luleå miljöskola
Luleå
Tel: 0920-45 33 17, 070-564 56 92
Mail: goran.ohman@skol.lulea.se
Hemsida: www.lulea.se/miljoskola4

6. Naturskolan i sundsvall
Sundsvall
Tel: 073-275 54 25
Mail: komutnatur@skola.sundsvall.se
Hemsida: www.sundsvall.se

7. Naturskolan i umeå
Umeå
Tel: 090-16 50 95
Mail: naturskolan@umea.se  erika.aberg@umea.se
Hemsida: www.umea.se/naturskolan

8. aspö Naturskola
Skövde
Tel: 070-317 45 52
Mail: naturskolan@skovde.se
Hemsida: www.naturskolan.skovde.se

9. ekopark strömstad
Strömstad
Tel: 0526 -153 68
Mail: ekopark@stromstad.se
Hemsida: www.stromstad.se/ekopark

10. falkenbergs Naturskola
Falkenberg, Tångaskolan
Tel: 070-734 24 06
Mail: jenny.bolmstedt@edu.falkenberg.se
Hemsida: www.falkenberg.se/kommunen/forvaltningar/ 
barnochutbildning/naturpedagog

11. halmstad Naturskola
Halmstad
Tel: 035-13 82 07
Mail: naturskolan@utb.halmstad.se
Hemsida: www.utb.halmstad.se/naturskolan

12. hornborgasjön naturum
Broddetorp
Tel: 0500-49 14 50
Mail: sofie.lindblom@lansstyrelsen.se

13. hunnebergs Naturskola
Hunneberg
Tel: 0521-22 37 70
Mail: info@hunnebergsnaturskola.se
Hemsida: www.hunnebergsnaturskola.se

14. Naturum fulufjället
Särna
Tel: 076-809 99 67
Mail: sofia.tiger@lansstyrelsen.se
Hemsida: www.fulufjallet.se

15. kosters trädgårdar
Sydkoster
Tel: 0526-205 99, 070-600 13 13
Mail: stefan@kosterstradgardar.se

16. marks Naturskola
Fritsla
Tel: 0320-704 18, 070-31 82 334
Mail: andersson.032070418@telia.com

17. miljölabbet roten
Göteborg
Tel: 031-741 11 80, 070-369 88 79
Mail: helen.ekvall@vgregion.se

18. Västarvet göteborgs Naturhistoriska museum
Göteborg
Tel: 031-7752411, 7752409
Mail: kennert.danielsson@vgregion.se
Hemsida: www.vastarvet.se  www.gnm.se

19. Naturrum tanum
Tanumshede
Tel: 0525-41011
Mail: frank.robra@telia.com
Hemsida: www.naturrum-tanum.se

20. Natur- och kulturarvskolan
Äskhults By
Kungsbacka
Tel: 0300-834760, 0738-101760
Mail: britta.nystrom@kungsbacka.se
Hemsida: www.askhultsby.se

21. Naturum Vindelfjällen ammarnäs
Ammarnäs
Tel: 0952-60165, 070-3680165
Mail: naturum.ammarnas@lansstyrelsen.se

22. Naturum färnebofjärden
Gysinge
Mail: jessica.berg@x.lst.se

23. huseby Naturskola
Grimslöv
Tel: 0470-75 20 97
Mail: naturum@husebybruk.se
Hemsida: www.naturumkronoberg.se

24. Navets uteverksamhet
Navet
Borås
Tel: 070-608 79 62
Mail: erik.vikstrand@navet.com
Hemsida: www.navet.com

25. karlstads Naturskola – solbussen
Karlstad
Tel: 054-29 57 95, 054-540 35 30, 054-540 35 29
Mail: torbjorn.wrange@karlstad.se  ulrika.lindenas@karlstad.se
Hemsida: www.karlstad.se/naturskolan

26. kvänum Naturskola
Vara
Tel: 0512-316 02, 076-833 06 22
Mail: naturskolan@vara.se

27. åleslåns Natur- och kulturskola
Uddevalla
Tel: 070-574 25 57, 0522-69 70 70, 070-284 70 70
Mail: helene.grantz@uddevalla.se
Hemsida: www.uddevalla.se

28. Naturum blekinge
Ronneby
Tel: 0457-168 15
Mail: naturum@k.lst.se

29. stiftelsen kultur reser
Åsens By, Aneby
Tel: 036-830 55
Mail: info@asensby.com

30. fredriksdal museer och trädgårdar
Helsingborg
Tel: 042-10 45 06
Mail: karin.hjelmer@helsingborg.se  lina.bomark@helsingborg.se
ricky.wrentner@helsingborg.se  asa.jansson@helsingborg.se
Hemsida: www.fredriksdal.se

32. ire Natur- och kulturskola
Karlshamn
Tel: 0454-62143, 0733-576106
Mail: ire@utb.karlshamn.se
Hemsida: www.karlshamn.se/Barn_utbildning/Ire_Naturskola

33. miljöverkstaden
Helsingborg
Tel: 042-10 70 81
Mail: klas.nyberg@helsingborg.se

34. malmö Naturskola
Malmö
Tel: 040-34 36 89, 070- 535 51 14
Mail: naturskolan@pub.malmo.se
Hemsida: www.natur.pedc.se

35. marietorps Naturskola
Ystad
Tel: 0411-55 02 45
Mail: marietorpsnaturskola@ystad.se

36. Natur i fokus
Lund
Tel: 070-763 12 81
Mail: post@naturifokus.se
Hemsida: www.naturifokus.se

37. Naturskolan gladan
Hässleholm
Tel: 0416 160 65
Mail: gladan@strovomraden.se
Hemsida: www.strovomraden.se/gladan

38. Naturskolan sölvesborg
Sölvesborg
Tel: 0456-81 66 47, 073-374 73 64, 070-869 18 21
Mail: naturskolan@edu.solvesborg.se
Hemsida: www.edu.solvesborg.se/naturskolan

39. Naturum skäralid
Ljungbyhed
Tel: 0435-44 21 20, 070-663 53 65
Mail: naturum.skaralid@lansstyrelsen.se

40. Naturskolan i lund
Lund
Tel: 046-35 70 60
Mail: naturskolan@lund.se
Hemsida: www.naturskolan.lund.se

41. piteå Naturskola
Piteå
Tel: 0911-69 75 62
Mail: pitea.naturskola@edu.pitea.se
Hemsida: www.edu.pitea.se/porsnas/naturskolan

44. östhammars Natur-och teknikskola
Östhammar
Mail: ninnie.jansson@telia.com

45. Naturskolan söderåsen
Stubbaröd
Tel: 0418-810 64, 0709-45 10 28
Mail: lotta.lundberg@ipbo.se

46. kullabygdens Naturskola
Mölle
Tel: 042-34 70 56, 0768-40 15 05
Mail: helen.thorn.jonsson@lansstyrelsen.se
Hemsida: www.kullabergsnatur.se

55. kyrkhamns fältskola
Hässelby

56. Nacka Naturskola
Saltsjö-Boo
Tel: 08-718 98 16
Mail: naturskolan@nacka.se  malena.von.huth@nacka.se 
annika.wiberg@nacka.se
Hemsida: www.nacka.se

57. Naturens hus bergianska
Stockholm
Tel: 08-16 70 30
Mail: naturenshus@vetenskapenshus.se
Hemsida: www.bergianska.se

58. Naturskolan i eskilstuna
Eskilstuna
Tel: 016-51 02 01
Mail: naturskolan@eskilstuna.se
Hemsida: www.eskilstuna.se/naturskolan

59. håbo Naturskola Vattunöden
Bålsta
Tel: 0171-525 00
Mail: naturskolan@bildning.habo.se
Hemsida: www.habo.se/skola--barnomsorg/naturskola

60. kvarntorp Naturskola
Kumla
Tel: 019-57 73 18, 070-55 88 547
Mail: naturskolan@skola.kumla.se

61. Naturskolan i sollentuna
Sollentuna
Tel: 08-579 229 78, 08-579 229 74
Mail: naturskolan@sollentuna.se
Hemsida: www.sollentuna.se/naturskolan

62. hörjelgården
Lund
Tel: 073-326 01 72
Mail: hjalmar.dahm@gmail.com

63. Nationellt centrum för utomhuspedagogik
Linköpings universitet
Linköping
Tel: 013-28 19 91, 0709-756803
Mail: andsz@ibu.liu.se
Hemsida: www.liu.se/ikk/ncu

64. ekobussen
Gränna
Tel: 0390-500 84, 070-3269685

65. ekoturen
Norrköping
Tel: 070-286 22 06
Mail: anette@ekoturen.se
Hemsida: www.ekoturen.se

66. station linné - porten till alvaret
Ölands Skogsby
Tel: 0485-385 84
Mail: info@stationlinne.se
Hemsida: www.stationlinne.se

67. Naturcentrum
Linköping
Tel: 013-20 62 68
Mail: carina.brage@calluna.se
Hemsida: www.calluna.se

68. Naturskolan vid sörmlandskusten
Nyköping
Tel: 0155-21 07 57, 070-216 94 89
Mail: lennart.wahlén@edu.nykoping.se
Hemsida: www.edu.nykoping.se/naturskolan

69. Naturum stendörren
Nyköping
Tel: 073-031 81 05
Mail: johanna.ohr@d.lst.se
Hemsida: www.d.lst.se/naturum

70. Nynäshamns Naturskola
Nynäshamn
Tel: 08-520 73709/73708
Mail: mats.wejdmark@naturskolan.pp.se
Hemsida: www.nynashamnsnaturskola.se

71. sigtuna Naturskola
Sigtuna
Tel: 08-592 522 65
Mail: per.snobohm@sigtuna.se
Hemsida: www.sigtuna.se  www.peja.blogg.se

72. solna Naturskola
Solna
Tel: 08-655 08 33
Mail: solnanaturskola@overjarva.se  elisabet@overjarva.se
ninni@overjarva.se
Hemsida: www.overjarvagard.se

73. Vetgirot
Nykvarn
Tel: 070-550 19 62
Mail: inger@vetgirot.se
Hemsida: www.vetgirot.se

74. södertälje Naturskola
Södertälje
Tel: 08-550 339 83, 08-523 028 18, 08-523 023 14
Mail: marlene.ness@sodertalje.se, ulla.engstrom@sodertalje.se
Hemsida: https://sites.google.com/site/naturskolan/home

75. tyresö Naturskola
Tyresö
Tel: 070-169 82 19, 073-169 8183
Mail: martina.kiibus@tyreso.se
Hemsida:  www.tyreso.se/naturskolan

76. ulvsättraskolan Naturskolan
Källtorpsvägen 60
176 76 Järfälla

77. upplands Väsby Naturskola
Upplands Väsby
Tel: 08-590 899 28, 08-590 971 57, 08- 590 975 51
Mail: naturskolan@upplandsvasby.se

78. upplandsstiftelsens Naturskola
Uppsala
Tel: 018-727 80 54
Mail: naturskolan@uppsala.se
Hemsida: www.upplandsstiftelsen.se

79. uppsala Naturskola
Uppsala
Tel: 018-727 80 54
Mail: naturskolan@uppsala.se
Hemsida: www.upplandsstiftelsen.se

80. örebro Naturskola
Örebro
Tel: 019-21 10 00, 070-289 40 70
Mail: naturskolan@orebro.se
Hemsida: www.orebro.se/hallbarutvecklingsiskolan

81. färsna Naturcentrum
Norrtälje
Tel: 0176-184 07, 073-075 36 27
Mail: norrtalje@naturvardsstiftelse.se

82. Natur- och kulturskolan på rås
Tranås
Tel: 076-546 05 44
Mail: anette.hedvall-svensson@os.tranas.se
susanne.davidsson@tranas.se

83. Naturum tåkern
Väderstad
Mail: ellen.hultman@lansstyrelsen.se
Hemsida: www.naturumtakern.se

84. Naturum store mosse
Hillerstorp
Tel: 0370-237 92, 070-568 28 49

85. Naturskolan i sixtorp
Fjugesta
Tel: 070-652 94 00
Mail: mattias.claesson@lekeberg.se

86. Naturum abisko
Abisko
Tel: 070-619 88 60
Mail: lo.fischer@lansstyrelsen.se
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/norrbotten

87. tierps Naturskola
Hållnäs
Mail: katarina.larsson@utb.tierp.se

88. ockelbo kommuns naturskoleverksamhet
Ockelbo
Tel: 072-514 4004
Mail: eva-marie.akerlund@ockelbo.se

89. biodlarens naturskola
Lidingö
Tel: 073-913 35 79
Mail: biodlarens-naturskola.lidingo@hotmail.com

90. eda Naturskola
Almunge
Tel: 070-640 25 19
Mail: edanaturskola@gmail.com
Hemsida: www.upplandsstiftelsen.se

92. Naturvärden
Önnestad
Tel: 070-728 79 74
Mail: naturvarden@gmail.com
Hemsida: www.naturvarden.se

93. Naturum ottenby
Degerhamn
Tel: 0485-66 12 00
Mail: naturum@ottenby.se
Hemsida: www.naturum.ottenby.se

94. Naturum trollskogen
Byxelkrok
Tel: 070-630 58 65
Mail: marie.larsson@lansstyrelsen.se

95. Naturspåret
Sjöbo
Tel: 0416-152 56, 070- 511 34 58
Mail: frederik@natursparet.se
Hemsida: www.natursparet.se

47. stenshuvuds Naturum
Kivik
Tel: 0414-70 882
Mail: naturum@stenshuvud.se
Hemsida: www.stenshuvud.se

48. christinehofs ekopark
Brösarp
Tel: 0417-263 70, 073-340 81 29
Mail: desiree@christinehofsekopark.se

49. askövikens naturskola
Västerås
Tel: 021-394159
Mail: linda.elisabeth.vestman@skola.vasteras.se
Hemsida: www.vasteras.se/naturskolanaskoviken

50. botkyrka Naturskola, fältbussen
Botkyrka kommun
Tel: 08-530 611 45, 08-530 626 88
Mail: faltbussen@botkyrka.se
Hemsida: www.botkyrka.se/faltbussen

51. eggebygårds fältskola
Spånga-Tensta
Tel: 08-750 46 00, 070-761 94 00
Mail: susanne.fabricius@telia.com
Hemsida: www.stockholm.se/eggebygardsfaltskolor

52. ekerö miljöutbildning
Ekerö
Tel: 073 660 40 13
Mail: lena.borg@ekero.se
Hemsida: www.ekero.se

53. enabygdens Naturskoleverksamhet
Enköping
Tel: 070-3311917, 070-2787111
Mail: sven.andersson@korsang.enkoping.se
mikael.bernovall@orsundsbro.enkoping.se
Hemsida: www.enkoping.se/swwwing/app/cm/Browse.jsp?PAGE=181300

54. fältskolan i skärholmen
Skärholmen
Tel: 076-825 17 70
Mail: sangare@home.se
Hemsida: www.bredangsskolan.stockholm.se
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