
 
 
Inbjudan  
Naturskoleföreningens konferens med årsmöte  
15 - 17 mars 2023 på Vårdnäs Stiftsgård                              
 
 
Kära Naturskolevänner! Varmt välkomna till naturskoleföreningens gemensamma konferens med 
årsmöte 2023. Vi håller till på Vårdnäs Stiftsgård som ligger naturskönt vid sjön Stora Rängen 27 km 
söder om Linköping. 

 
Vi bjuder på tre innehållsrika dagar fyllda med spännande möten i naturen, intressanta föreläsningar och 
inspirerande workshops. Det kommer även att finnas utrymme för samtal och fri samvaro.  

 
OBS: Vill du betala konferensen under år 2022 behöver du anmäla dig senast den 11 december. 

 
Datum och tid 
15 - 17 mars 2023, från lunch klockan 12:00 dag 1 till lunch klockan 12:15 dag 3.  

Grundupplägg: 
Dag 1: Lunch, invigning, föreläsningspass med forskningsanknytning, medlemmarnas tid med styrelsen 
och Open space, kvällsaktivitet, tillgång till bastu. 

Dag 2: Utepass med valbara workshops fram till eftermiddagsfikat. Årsmötesförhandlingar kl. 15-16:30. 
Festmiddag, trevligheter, bastu. 

Dag 3: Valbara workshops, avslutningsceremoni, lunch. 

 
Några plock ur programmet: 

➢ Föreläsningar:  
o Hur elever upplever utomhuspedagogik  
o Evolution och naturvetenskap 

➢ Guidning i eklandskapet 
➢ Besök och guidning i Tåkerns naturrum 
➢ Natural nations, modell att inventera skolgårdar 
➢ Hantverk: tova sittunderlag & tälja sked 

 
Transporter  
Ta tåget till Linköping! Busstransport ordnas mellan Linköping centralstation och Vårdnäs (buss avgår kl. 
11:00). Ange i anmälan om ni vill nyttja denna transport! 

Det går även bra att ta landsortsbussen 566 från Linköpings resecentrum som stannar vid Vårdnäs 
vägkors, 1,2 km från Vårdnäs stiftsgård.  

https://vardnas.se/


Konferenskostnader: 

Konferensavgiften beror på vilket boende du väljer. Du kan välja mellan följande alternativ:  

4 800 kr inkl. moms för enkelrum 
4 200 kr inkl. moms för plats i dubbelrum 
3 800 kr inkl. moms för plats i flerbäddsrum (4–6 pers.) 

OBS: Det är inte tillåtet att tälta! 

I avgiften ingår konferensprogram, valt boende och all mat från lunch under dag 1 till lunch dag 3. För 
icke medlemmar debiteras en extra avgift på 300 kr. Är du inte ännu medlem men önskar bli det, kan du 
ange detta i anmälningsformuläret.  

 
Anmälan till konferensen  
Din anmälan gör du via denna länk: KLICKA HÄR! 

Anmälan senast den 30 januari 2023. Anmälan är bindande, avbokar du efter den 30 januari debiteras 
fullt pris. Vill du betala innan årsskiftet så uppger du detta i anmälningsformuläret och anmäler dig 
senast den 11 december. I annat fall får du fakturan år 2023 före konferensen. 

 
Kontakt allmänna frågor:   Kontakt gällande betalning och ekonomiska frågor:  
anna.ekblad@naturskola.se  jenny.carlsson@naturskola.se 

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

 

Varmt välkomna till Vårdnäs och Östergötland 

hälsar Naturskoleföreningens styrelse 
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