
 
 
 

 
Naturskoleföreningens 
verksamhetsplan 2020 

 
Allas rätt att lära in ute!  

Vi lär och upplever genom utomhuspedagogiska metoder i ett aktivt samspel med 
platsen, miljön och varandra för ett livslångt hållbart lärande. 

Naturskoleföreningens vision  
 
 
Naturskoleföreningens övergripande arbete och administration  
 

● Hålla årsmöte. 
● Hålla fem ordinarie styrelsemöten varav ett via internet. 
● Söka ekonomiskt stöd inför nästa års arbete. 
● Ge ut föreningens tidning Att lära in ute-Bladet med fyra nummer. Bladet kommer att 

från och med nummer 3 2020 ges ut digitalt. 
● Kommunicera med naturskolorna via nyhetsbrevet Barret regelbundet. 
● Kontinuerligt uppdatera hemsidan. 
● Verka för att minst en regionträff genomförs per år, bland annat för informationsutbyte 

mellan styrelserepresentant och medlemmar. Varje styrelsemedlem ansvara för en region.  
● Samverka och samarbeta med andra organisationer för att sprida kunskap om 

utomhuspedagogik.  
● Aktivt arbeta för att öka medlemsantalet i föreningen och att synas i relevanta 

sammanhang.  
 



Verksamhetsmål enligt stadgarna  
 
Föreningen har som mål att  

● Främja naturskoleidéns utveckling i Sverige  
● Stödja och främja utveckling av utomhuspedagogik  

 
Föreningen skall  

● Utgöra ett forum för kontakter mellan naturskolor samt mellan personer och 
organisationer med intresse för utomhuspedagogik så att erfarenheter och aktuell 
information kan spridas  

● Aktivt samarbeta med myndigheter för att utveckla utomhuspedagogiken  
● Följa och främja forskning och utveckling inom utomhuspedagogik samt att initiera 

seminarier och fortbildning  
 
 
Övergripande mål 2019-2021  
 

1. Naturskolan blir en betydande pedagogisk resurs i flertalet av Sveriges kommuner 
2. Utomhuspedagogik används som en självklar del i den ordinarie undervisningen i 

Sveriges förskolor och skolor.  
3. Främja kontakten med nationella och internationella nätverk  
4. Synliggöra forskning inom utomhuspedagogik  

 
 
Detaljerade mål 2020 
 
1. Naturskolan blir en betydande pedagogisk resurs i flertalet av Sveriges kommuner  
 
Kurser för naturskolepedagoger  

● Kurser för nya och gamla naturskolepedagoger hösten 2020 i Halmstad  
● Fortbildnings- och årsmöteskonferens 2020 -Sundsvall  

 
Syftet med fortbildningar är att stärka Naturskolepedagogernas kompetens samt att utveckla 
Naturskolornas verksamhet. När fortbildningar arrangeras i föreningens namn ska 100 
kr/deltagare och dag gå till Naturskoleföreningen.  
 
 
 



Informationsspridning  
● Medlemstidningen Att lära in ute-Bladet ges ut fyra gånger under 2020, i tryck: 01/2020 

deadline 1/2 02/2020 deadline 1/4. Digitalt: 03/2020 deadline 1/9 04/2020 deadline 1/11 
Att lära in ute-Bladet från tidigare år finns publicerade på hemsidan.  
Att lära in ute-serien titlar planerade under 2020:  
- Att lära in idrott och hälsa ute 

● En planerad information kring hur man startar en naturskola, men också hur en etablerad 
naturskola kan stärka sin ställning i sin kommun. 

● Informationsmaterial – vi arbetar för att ta fram fler vykort. 
  
Kommunikation  

● Barret – internt informationsbrev via e-post. Redaktör: Marietorps Naturskola.  
● Hemsidan – Öppen för alla att ta del av information och kontaktuppgifter till föreningen 

och Naturskolor. Inloggningsbar flik för medlemmar. Uppdateras fortlöpande.  
● Facebook: Naturskoleföreningen – föreningens offentliga sida för spridning av 

utomhuspedagogiska aktualiteter samt aktiviteter inom föreningen; Lägerelden – ett 
forum för föreningens medlemmar att föra fram frågor, tips och inspiration; Grytet – 
styrelsens grupp för kommunikation kring akuta ärenden.  

 
Interna nätverk  

● Regionträffar i alla regioner  
● Styrelsens regionansvariga arbetar aktivt för att regionträffar med meningsfullt innehåll 

genomförs i alla regioner samt förmedlar punkter mellan styrelsen och medlemmarna. 
● Regionfördelningen uppdateras fortlöpande.  
● Vi vill fortsätta erbjuda enskilda medlemmar deltagande vid regionträffar. Inbjudan läggs 

på hemsidan.  
 
 
2. Utomhuspedagogik används som en självklar del i den ordinarie undervisningen i 
Sveriges förskolor och skolor  
 
Fortbildning av pedagoger - kurser och konferenser  

● Mer friluftsliv i skolan - Fortbildning i friluftsliv för pedagoger i samarbete med 
Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna. Genomförs på ett flertal orter.  

● Kurser med utgångspunkt från Att lära in ute-serien. Genomförs av författare och 
Naturskolor  

● Det finns möjlighet att erbjuda kursdeltagare att köpa böcker ur serien Att lära in ute till 
rabatterat pris. Kontakta förlaget Outdoorteaching förlag AB för mer information.  

 



Kunskapsspridning till skolor och förskolor  
● Att lära in ute-serien utökas. Naturskolepedagoger uppmuntras att söka pengar ur 

bokfonden (5 kr per såld bok i Att lära in ute-serien). Som medlem i 
Naturskoleföreningen har du möjlighet att söka stöd från bokfonden. Maxbelopp 10 000 
kr.  

 
 
3. Främja kontakten med nationella och internationella nätverk  
Samverkan och samarbeten med organisationer, myndigheter, högskolor/universitet 
 
Nationella nätverk 

● Naturskyddsföreningen -gemensam fortbildning: Mer friluftsliv i skolan.  
● Sportfiskarna- Mer friluftsliv i skolan  
● Pågående samtal med Skolverket om utomhuspedagogik och hållbar utveckling. 
● Utenavet - vi söker ny representant för naturskoleföreningen i Utenavet. Birgitta Säihke 

är tillförordnad. 
● LHU-nätverket (Lärande för hållbar utveckling) - Eva Axheden representerar föreningen. 
● Naturum - pågående samtal om samarbete med olika Naturum.  

 
Internationella nätverk  

● ISGA (International School Ground Alliance).  
● Utbyten av erfarenheter och best practices mellan natur- och miljöskolors 

paraplyorganisationer i Norden.  
 
Mässor och konferenser  

● LHU-konferens 2020 
● Ulos - Ut - Out 9-11 juni 2020 
● ISGA-konferens Sterling 24-26 sept 2020 

 
 
4. Synliggöra forskning inom utomhuspedagogik  
 

● Hemsidan fortsätter att lägga ut aktuell forskning.  
● Aktuell forskning presenteras i Att lära in ute-Bladet  
● Forskare erbjuds fortsatt att skriva i Att lära in ute-Bladet. 
● Särskilda kontaktpersoner i föreningen bidrar till att hålla ansvariga i styrelsen 

uppdaterade med aktuell forskning.  


