
Naturskoleföreningens årsmöte
10-12 april 2019 i Höör



Inbjudan  
Naturskoleföreningens årsmöteskonferens 10 -12 april 2019 
Höör mitt i Skåne   

Kära gamla och nya Naturskolevänner - nu är det dags att anmäla sig till 2019 års stora händelse. 
Vår gemensamma årsmöteskonferens då vi ses för att lära känna varandra och utvecklas inom utom-
huspedagogik. Förutom gemensamt årsmöte finns även tid för spa/yoga, matupplevelser och fest-
ligheter. Detta år hålls konferensen på Stiftsgården Åkersberg i Höör. Region Sydväst står som värd 
och vi kan lova er ett fantastiskt givande program. Eller vad sägs om följande lilla teaser? 

Med start vid Fulltofta Storkhägn välkomnas ni in i en Harry Potter-inspirerad miljö uppbyggd kring 
fyra elevhem. Ni får möta professorer och läromästare från den anrika Storkakademien som tillfäl-
ligt gästar Skåne. Ämnena är alla kopplade till de livsviktiga och eviga frågorna människa - natur. När 
dagen är slut har ni förhoppningsvis utexaminerats som naturfilosofer.
Ett projekt av Upplevelsepedagogiskt centrum, Stiftelsen Skånska Landskap.

Föredrag av Ellen Beate Sandseter, professor från Norge. Ellen tar tydlig ställning i barns rätt att 
utmana sina egna och omgivningens gränser i fri lek utomhus och därmed utmanar hon vårt väster-
ländska säkerhetsfokus.

”Den heliga naturen”: Föredrag och workshop med lektor Erika Li Lundqvist och Hörjelgårdens avslu-
tade arvsfondsprojekt ”kulturmöten i naturlandskapet”
”Ätliga alger och sälars späck”: Besök på Holma skogsträdgård, ”programmering i naturen”, ”Nya 
lekar av gamla lekar, ”Matlagning på stormkök- njutning, risktagande...eller både och?”, ”Globala 
målen 2030”, ”Marin workshop” och ännu mer att välja på som workshop.

Datum och tid:
10 -12 april 2019.  Från lunch dag 1- lunch dag 3

Grundupplägg:
Dag 1: Välkomna, Föreläsning med Ellen Beate, valbara workshops, styrelsens och föreningens tid 
inför årsmötet, kvällsaktivitet.
Dag 2: Utedag. Buss avgår till Fulltofta strövområde. Förmiddag: Storkakademien. Eftermiddag: val-
bara workshops, Egen tid- möjlighet till spa, festmiddag och festligheter.
Dag 3: Frukost och slowstart, Årsmöte, avslutningsceremoni.

Transporter:
Höörs tågstation ligger bara 5 minuters promenad från Åkersberg stiftsgård som blir vår bas under 
konferens/årsmötesdagarna. Öresundståg eller Pågatåg från Lund eller Hässleholm. Kommer ni långt 
ifrån går tåget även från CPH Airport Danmark 



Konferenskostnad:
Avgift för deltagande 3650 kr ink moms. Faktura kommer innan konferensens start.
All mat från lunch dag 1 till förmiddagsfika dag 3 ingår. Frukostbuffe ingår för de som bokar rum på 
Stiftsgården Åkersberg.

Anmälan till årsmötet:
Din anmälan görs via denna länk: 
Klicka här
Anmäl senast den 28 februari. Vill du betala innan årsskiftet så uppger du detta i anmälningsformu-
läret och anmäler dig snarast. Betalning skall då ske senast den 10 december. 

Boende:
Bokas separat av dig genom Stiftsgården Åkersberg tel: 0413-55 91 00. Ange ”Naturskoleförening-
ens Årsmöte”. 
Rum på vandrarhemmet enkel/dubbel 384 kr/ 343 kr/natt. Ta med eget sänglinne eller hyr av 
Stiftsgården Åkersberg.  
Hotellrum dubbelrum/enkelrum 757 kr/ 1273 kr 
Logipriser avser per natt och per person. Frukostbuffé ingår i priset.  
Mer info på www.akersberg.se

Kontakt, allmänna frågor:
asa.johansson@skanskalandskap.se, mobil 0768-871883

Kontakt gällande anmälan och avbokning:
cecilia.sorensson@helsingborg.se, mobil 0733-105943. Avbokning senast den 28 februari. Därefter 
debiteras fullt pris.

Mer info och program:
Mer information och möjlighet att välja workshops får du efter sista anmälningsdatum. 

Varmt välkommen till Höör och Skåne önskar hela Region Sydväst
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