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MED LÄROPLANEN UTE OCH INNE I 
VÄXELVERKAN 

 
FORTBILDNING FÖR PEDAGOGER 2018 

 

 
  

Norrtälje Naturcentrum erbjuder fortbildning på Färsna gård i Norrtälje gällande 
utomhuspedagogik och möjligheterna kring naturen och närmiljön, för barns lärande, 
hälsa och utveckling.  
Fortbildningen vänder sig till Dig som är nyfiken på bedriva mer pedagogisk verksamhet 
utomhus eller till Dig som brukar vara ute med barn och vill ha ny inspiration.  
 
Naturen är en fantastisk lek- och lärmiljö som utvecklar barnen motoriskt, socialt, 
kunskapsmässigt, konditionsmässigt och språkligt. Hur skapar vi så spännande och 
dynamiska lärmiljöer som möjligt i förskola? Kontinuerlig vistelse i naturen gynnar även 
barnens och pedagogernas hälsa och välbefinnande! Hur bygger vi upp förskolan så 
barnens utveckling och lärande är i fokus? Hur blir vi ännu mer medvetna i vårt 
ledarskap?Fortbildningarna är praktiska till stor del och varvas med teori. Vi kommer vara 
utomhus huvudsakligen, men inleder och avslutar inomhus. På heldagskurserna lagar vi 
lunch tillsammans över öppen eld med tillfälle till erfarenhetsutbyte.  Ta på lämpliga 
kläder efter väder. Vi håller även föreläsningar, fortbildningar  och  processledning ute 
hos er i förskolorna om ni vill.Fortbildningarna vänder sig till all personal inom förskola 
och pedagogisk omsorg. Genom gemensamma upplevelser är det lättare att ta nya grepp 
hemma i verksamheten. Alla utbildningsdagar är kopplade till den förtydligade 
läroplanen för förskolan. Låt oss möta läroplanen med naturen, närmiljön, förskolans 
gård och trädgården  
som självklar resurs! 
 
Vid intresse och förfrågningar kontakta Anna Westerlund,                      
anna@norrtaljenaturcentrum.se  
073-075 36 27, 0176-184 02 
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Kurs F1 
 
Natur – en fantastisk plats för lärande & utveckling 
 

En inspirationsdag för förskola – hur flyttar vi ut mer av lärandet i verkligheten? 
Låt Dig inspireras av skiftande utemiljöer och se möjligheterna i naturen och 
landskapet. Barn lär där de är!  
Aktiviteterna är sinnliga och barnen lär med hela kroppen. Lärandet ökar då visar 
forskning.  
Genom barnens egna upptäckter och erfarenheter, väcks frågor och nyfikenhet. Hur 
blir vi så bra pedagoger som möjligt och gör barnen till medskapare av sin förskola? 
 
Kursinnehåll: 

• Teoretisk del om utomhuspedagogik, dess vinster för lärande, utveckling och     
att växa som individer.  Lärande ute med läroplanen. Forskning. Varför är utomhuspedagogik en 
stark resurs i språkutveckling? Vad är fysik i förskola? Hur konkretiserar vi målen för alla på 
förskolan? 

• Workshops ute – vi arbetar med matematik, språk och naturvetenskap på ett lekfullt och sinnligt 
sätt. 

• Matlagning över öppen eld (friluftsteknik och erfarenhetsutbyte). 

• Reflektion och koppling till läroplanen Lpfö98/16. Hur går Du vidare hemma på förskolan? 

 
För vem:  Alla pedagoger, förskolechefer och annan personal som arbetar med barn 

i förskoleåldern (1-5 år) 

Tid:   Heldag 
  
Kostnad:  Beror på plats, antal deltagare och önskemål. Kontakta oss för offert. 
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Kurs F2 

Teknik och naturvetenskap utomhus i förskola – med alla 
sinnen och hela kroppen 
 

 

I den förtydligade läroplanen för förskola betonas uppdraget att öka barns förståelse 
och intresse för teknik och naturvetenskap. Vad står det för egentligen? 
 
Utbildningsdagen börjar med kaffe i trädgården och följs av en teoridel/föreläsning  
med diskussion inomhus. Därefter blir det workshops kring naturvetenskap och teknik 
med hela kroppen och våra sinnen i de skiftande lärmiljöerna på Färsna gård. 
Alla övningar knyter an till förskolans läroplan och ger kunskaper och tips till aktiviteter 
som du som pedagog direkt kan använda med din barngrupp. Barn är nyfikna och det 
måste vi ta vara på!  
 
Utbildningstillfället är främst utomhus med praktiska övningar och upplevelser. Vi 
avslutar tillfället inomhus med reflektion, diskussion kring övningarna och förskolans 
läroplan. Hur går ni vidare hemma? 
 
 
Kursinnehåll: 

• Teoretisk del om utomhuspedagogik, dess vinster för barns lärande, utveckling      
och att växa som människor. Hur placerar vi teknik och naturvetenskap i sin rätta miljö för 
barnen – utomhus i verkligheten? 

• Workshops utomhus där vi arbetar med teknik och naturvetenskap på ett lekfullt sätt. 
Aktiviteterna är inriktade på nämnda områden, men i pedagogiken utomhus är 
ämnesintegrationen stor. 

• Matlagning ute (friluftsteknik och erfarenhetsutbyte) 
• Diskussioner och reflektion i grupp angående dagens erfarenheter och  
• Aktiviteter kopplat till den egna verksamheten hemma på förskolan och      
• Lpfö98/16. 

 
 
För vem:  Pedagoger, förskolechefer och all personal i förskola. 

 

Tid:   Heldag. Kontakta oss för intresseanmälan. 
 
  
Kostnad:  Beror på plats, antal deltagare och önskemål. Kontakta oss för offert 
 
 

 
 

 

mailto:anna@norrtaljenaturcentrum.se


_______________________________________________________________________ 
Norrtälje Naturcentrum (juridiskt namn Norrtälje Naturvårdsstiftelse),  Färsna gård 1, 761 54 Norrtälje  
0176-184 02, 073- 075 36 27  anna@norrtaljenaturcentrum.se   www.norrtaljenaturcentrum.se 

F3 
Medvetet ledarskap i förskola  
 
Samsyn inom forskning menar att en viktig kvalitetsfaktor i förskolans pedagogiska 
arbete är ledarnas förhållningssätt och den pedagogiska medvetenheten som kommer 
till uttryck genom att tänka och förhålla sig till barn, andra vuxna och föräldrar. Hur blir 
vi allt mer medvetna i vårt ledarskap? 
 
Vilken betydelse har jag i mitt ledarskap egentligen i mötet med det enskilda barnet? Hur 
kan vi stötta varandra och skapa förutsättningar för det goda ledarskapet? Hur kan mitt 
ledarskap påverka måluppfyllelsen i styrdokumenten? 
Är det skillnad i ledarskapet inne på förskolan, på gården eller i skogen? Hur skapar vi ett 
tillåtande klimat i gruppen? 
 
Vi startar inne med en teoretisk del som Anna Westerlund, Norrtalje Naturcentrum, leder 
och vi stannar till ibland för diskussion parvis. Sista delen får ni diskutera i arbetslagen 
och slutligen summerar vi tillsammans. Efter kursen tar förhoppningsvis ett vidare 
utvecklingsarbete på förskolan vid. Låt oss tillsammans utveckla vårt ledarskap som 
kommer göra jobbet ännu roligare och viktigare- medvetet ledarskap. 
 
 
För vem:  All personal i förskola (1-5 år) 

 

Tid:  Halvdag, 9-12 , 14-17  el kväll  

 

Kostnad:  Beror på plats, antal deltagare och önskemål. Kontakta oss för offert 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:anna@norrtaljenaturcentrum.se


_______________________________________________________________________ 
Norrtälje Naturcentrum (juridiskt namn Norrtälje Naturvårdsstiftelse),  Färsna gård 1, 761 54 Norrtälje  
0176-184 02, 073- 075 36 27  anna@norrtaljenaturcentrum.se   www.norrtaljenaturcentrum.se 

Kurs F4 
Naturslöjd i förskola 
 

 
Inspireras att slöjda med barn med naturens som resurs. 
Människan har alltid arbetat med slöjd i naturen och skapandet ger barnen en kulturell 
identitet med plats för egen kreativitet.  
 
Slöjdande ute ger kunskap, rekreation, gemenskap, självkänsla och lust att lära mer. 
Det handlar också om teknik som är aktuellt i de nya målen i förskolans förtydligade 
läroplan.  
 
En utbildningsdag, där Du som pedagog får känna rekreation och lust i att skapa med 
naturen! Kom gärna hela arbetslaget och se det som en skön och intressant dag 
tillsammans i en skön miljö i Färsna gårds trädgård och natur! 
 
 
Kursinnehåll:  

• Kort teoretisk del: Miljön och naturen som inspirationskälla.  
Ämnesintegration ute – barnen arbetar mot många mål i läroplanen samtidigt. 

• Var hittar vi lämpligt slöjdmaterial i skogen? Vilka träslag är lämpliga att slöjda  
i med barn? Vad får man plocka? Vad gäller enligt Allemansrätten? 

• Workshop: Vi prövar på slöjdande med vass, mossa, löv, ull….det blir både hård- och  
mjukslöjd. 

• Matlagning över öppen eld (friluftsteknik och erfarenhetsutbyte) 
• Reflektion och diskussion kopplat till förtydligade läroplanen Lpfö98/10. 

 
 

För vem:  Pedagoger i förskola  

Tid:   Heldag 9-15. Kontakta oss för intresseanmälan. 
  
Kostnad:  Beror på plats, antal deltagare och önskemål. Kontakta oss för offert 
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Kurs F5 
Matlagning ute – lärande, njutning och gemenskap 
 
 

Matlagning ute är en fantastisk pedagogisk verksamhet.  
Barnen samarbetar kring skärbrädorna, dukar, räknar, eldar, sorterar, samlar ved och 
äter tillsammans. Här passar samtal om hållbarhet och ekologi väl in. 
 
Ute smakar det mesta fantastiskt gott och barnen vågar prova nya smaker.  
Känslan över att sitta runt en eld och äta tillsammans är minnen som barnen bär  
med sig genom livet.  
 
Kursinnehåll: 

• Kort teoretisk del om matlagning ute, friluftsteknik och säkerhet. 
• Friluftsteknik; eld, ved, kniv och yxa. 
• Workshop: Matlagning ute. Vilka olika tekniker finns det förr matlagning ute?  

Vilken utrustning behövde man förr och vilken kan man använda idag?  
 Kan man laga mat utan kok- och stekkärl? Vilka olika bra och nyttiga  
mellanmål kan vi laga ute i förskolan och på fritidshemmet?  Vilka olika luncher   
kan vi laga med barn ute på förskolans gård eller i skogen? 

• Säkerhet, enkel riskbedömning kring matlagning ute med barn, för en trygg  
 verksamhet. 

• Reflektion och diskussion till fortbildningsdagen och förskolans och skolans  
läroplan. 

 
 
För vem:   All personal i förskola, skola och fritidshem 
 
Tid och plats:   Kl 9-13 på Färsna gård. Kontakta oss för datum. 
 
Kostnad:           Beror antal deltagare och önskemål. Kontakta oss för offert 
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Bokningsinformation Norrtälje Naturcentrum: 
Boka upp en egen kurs med en eller flera förskolor. Det går också bra att boka som 
enskild deltagare och så sätter  Naturcentrum ihop en grupp. 
 

www.norrtaljenaturcentrum.se – fliken kurser 

För bokning:  

Vi behöver Ditt namn, Din förskola, vilken fortbildning du önskar gå,  
samt vilken mailadress som Du vill ha vidare information på.  
Skriv dessutom faktureringsadress och kontaktperson.  I nuläget är det inga datum satta, 

så maila så sätts ni upp på en lista och vi bokar ett datum tillsammans. Fortbildningarna 

kan alltså antingen bokas enskilt eller hela förskolan. Definitiv bokning sker när Du får 

bokningsbekräftelse från Norrtälje Naturcentrum. 

Om någon fortbildning blir inställd pga. för få anmälda meddelas Du minst en månad 
innan. Kontakta oss om Ni vill ha andra fortbildningar eller föreläsningar gällande barns  
kreativa lek- och lärmiljö ute, odling med barn, metodkurser kopplade till olika  
mål i läroplanen, natur, odling eller ledarskap.  

Vi erbjuder också processledning/handledning till arbetslag angående lärande ute kring 
Er förskola. Vi kan också vara en resurs på föräldramöten där vi kan föreläsa om vikten av  
utevistelse, lämpliga kläder mm. 

 
För mer information och frågor maila eller ring: 
Anna Westerlund                 anna@norrtaljenaturcentrum.se    0730-753 627, 0176-184 

072. 

Norrtälje Naturcentrum, Färsna gård 1, 761 54 Norrtälje  

 

 

 
Boka gärna dagar på Norrtälje Naturcentrum med Er barngrupp 

 i trädgården, i naturen eller på gården! 
Vi skräddarsyr innehållet efter Era önskemål och kopplar det till Lpfö98/16. 

 
www.norrtaljenaturcentrum.se 

följ oss gärna på facebook Norrtälje Naturcentrum- Naturskolan 
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