
Naturen en väg till integration/mångfald 
i Norrtälje kommun





Norrtälje  Naturcentrum(Juridiskt namn Norrtälje Naturvårdsstiftelse) –
utomhuspedagogiska verksamheten

• Norrtälje Naturcentrum är  en resurs för utbildning, AF, 
vård, förvaltningar, omsorg,  företag och andra grupper.

• Utomhuspedagogik, friluftsliv och odling i medvetet 
ledarskap är vår metod.

• Natur- och kulturlandskapet, trädgård är vår arena.



Bakgrund

Norrtälje Naturcentrum har drivit integrationsprojekt med naturen som 
resurs sedan 2010 (Naturvårdsverket, LONA, SKANDIA, RSB Stiftelser, 
Skolverket, Arvsfonden).

”Möjligheterna utanför klassrummet” (metodutveckling, idéer om BAS-
program, hållbar praktik, Norrtäljemodellen)

Norrtälje Naturcentrum vill vara en långsiktig resurs gällande 
integration/mångfald och hållbar utveckling i Norrtälje kommun



Skäl för beslut

Syftet är att utveckla metoder inom utomhuspedagogik, natur och 
odling som metod för att lära svenska snabbare, komma in i svenska 
samhället och öka chanserna för etablering på arbetsmarknad. 
Länsstyrelsen ser positivt på projektet då inriktningen är regionalt 
prioriterad.



Mål
• Målet är att kvinnor med kort eller ingen skolbakgrund ska få en mer 

individanpassad och flexibel aktivitet/undervisning. Hälsa-lärande i 
samspel. Holistiskt arbete. Utomhuspedagogik som komplement till 
befintliga utbildningar och aktiviteter.

• Norrtälje Naturcentrum ska bli en praktikplats för hållbar praktik med 
tydligt syfte att få människor i arbete eller lotsa dem vidare. Vi ska 
genom projektet utveckla ”Norrtäljemodellen”.

• Färsna gård ska bli en självklar mötesplats för människor från andra 
länder och norrtäljebor.

• Utveckla långsiktiga samarbeten mellan kommun, organisationer.



Målgrupp

• Nyanlända barn/unga och familjer  och /eller ensamkommande barn

• Nyanlända kvinnor med låg eller ingen tidigare utbildning

Projektet ska genomsyras av 

• Barn- och ungdomsperspektiv

• Hälsofrämjande perspektiv



Projektledning

Kontaktperson Norrtälje kommun Anna Glas, Trygg i Norrtälje

Övergripande projektledare Anna Westerlund, NNC



Grupp måndag: Aktivitet i trädgård, odling och  natur. Utomhus främst. Språkträning. Se deltagarna i ett 
resursperspektiv. Målgruppen är blandade nyanlända kvinnor med låg eller ingen tidigare utb, ej inskrivna 
i SFI .

Grupp tisdag: Aktivitet i trädgård, odling och  natur. Utomhus främst. Språkträning. Se deltagarna i ett 
resursperspektiv. Målgruppen kvinnor med ingen eller kort skolbakgrund på SFI A- och B-spår.

Målgrupp:
Nyanlända kvinnor med låg eller ingen 
tidigare utbildning

Åtgärd 1  ”Grönt klassrum” med NNC

Kontaktperson: Anna Westerlund, Norrtälje Naturcentrum, 
anna@naturvardsstiftelse.se



Åtgärd 2      ”Natur för ALLA” med NNC

6 aktiviteter under året med målgruppen ensamkommande unga, nyanlända familjer

Målgrupp:
Nyanlända barn/unga och familjer  
och /eller ensamkommande barn

Kontaktperson: Lotta Andersson, Norrtälje Naturcentrum,
lotta@naturvardsstiftelse.se



Åtgärd 3   Två  ”Gröna seminarium” 
för att inspirera till metodutveckling gällande integration med natur, friluftsliv och odling som 
utgångspunkt. 

30 augusti  2018 kl 13-15  plats Färsna gård

18 september 2018 kl 8-10

(frukost/fika, kort föreläsning, workshop, studiebesök och erfarenhetsutbyte)

Målgrupp: Företrädare för projektets målgrupp, 
samt politiker, Norrtälje kommuns tjänstemän, 
organisationer, föreningar samt intresserade 
från kranskommuner. Inbjudan kommer även gå 
till systerprojekt i Länsstyrelsen satsning med 
utvecklingsmedel paragraf 37. 

Kontaktperson: Anna Westerlund, Norrtälje Naturcentrum, 
anna@naturvardsstiftelse.se



Åtgärd 4 ”Hållbar praktik” på NNC
Praktik i odling, trädgård och naturvård. Främst utomhus. Språkträning. Vara  ett sammanhang. Se 
människans förmåga i autentisk miljö och tillsammans se vidare väg på arbetsmarknaden. 

Målgrupp:
Nyanlända kvinnor med låg eller ingen 
tidigare utbildning.

Kontaktperson: Susanne Jansson, Norrtälje Naturcentrum
susanne@naturvardsstiftelse.se



God hälsa – en förutsättning för lärande och 
god arbetsförmåga

Holistiskt arbete



Individen – att få vara den man är-
resursperspektiv

• Att skapa ett 
tillåtande klimat

• Förmågor, 
kunskaper  
synliggörs

• Bryta negativa 
mönster, hitta nya 
roller

• Resursperspektiv



Inkludering – sammanhang- mångfald



Tillgängligt lärande
Hållbar praktik



Medvetet ledarskap

Hur skapar vi förutsättningar för 
att målgruppen ska utvecklas, må 
bra och nå hög måluppfyllelse?



Workshop 171208

• Hur kan projektet vara en resurs för målgruppen kopplat till din 
förvaltnings eller enhets uppdrag?

• Hur skulle Färsna gård kunna vara en långsiktig plats för hållbar 
praktik och tillgänglig utbildning?

• Hur rekryterar vi  målgruppen?  


