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Föreläsning 
Utomhuspedagogikens och friluftslivets 

 möjligheter på fritidshemmet 

 
 

Skoldagen och fritidshemsverksamheten ska bilda en helhet gällande elevers 
lärande och utveckling. Fritidshemmet har en enormt viktig roll och funktion för 
våra elever. Ni är så viktiga! Dessutom måste våra fritidshem stimulera eleverna 
till fysisk aktivitet, socialt samspel och nyfikenhet på livet. På fritidshemmet har 
vi så mycket möjligheter! Utemiljön och skolans närmiljö kan bjuda på 
spännande aktiviteter på fritidshemmet. Eleverna behöver olika intensitet i 
verksamheten under dagen. Det kan vara så avkopplande att ligga i mossan med 
sin kompis alldeles själva! Utmana 11-åringarna att bygga en bro över bäcken 
som ska hålla för hela arbetslaget.  Gå på spårjakt på snöskor en vanlig 
tisdagseftermiddag!  Utomhuspedagogik i medvetet ledarskap är ett verktyg att 
arbeta med barns inflytande, sammanhang, förebyggande elevhälsa på ett aktivt 
tillgängligt fritidshem. Ta klivet ut ytterligare! 
 
 Föreläsning: 
 • Föreläsning av Anna Westerlund, leg lärare och projektledare NNC,  som varvas med diskussioner och 
koppling till styrdokumenten. Utomhuspedagogik  och friluftsliv på fritidshemmet - en väg mot hållbar 
utveckling för både miljön, barnen och pedagogerna. Forskning. Det medvetna ledarskapet är den största 
avgörande kvalitetsfaktor. Hur skapar vi förutsättningar för fritidshem ute och inne i växelverkan? 
• Norrtälje Naturcentrum visar lite tips om utrustning , säkerhet ute med grupp, material och litteratur 
 
För vem: All personal på Norrtälje kommuns fritidshem, skolledare och andra intresserade 
Datum: Ni kan välja på tre tillfällen. Det är 23/1 kl 9-11, 12/2 kl 17-19 eller 21/2 kl  9-11  2019 på Färsna gård.  
Anmälan: Till Anna Westerlund, NNC, anna@norrtaljenaturcentrum.se 
Övrigt: Vi bjuder på kaffe, te och smörgås. Meddela ev specialkost till anna@norrtaljenaturcentrum.se 
 
 
Ps. Detta är en teoretisk kväll som sedan kan kompletteras med workshop under våren på Färsna gård och 
arrangeras av Norrtälje Naturcentrum. 
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