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Naturskolan fyller 30 år!

INSPIRATIONSFEST
onsdag 14 augusti

08.30 - 15.30 

på Lilltorpet

Vi bjuder på en dag fylld med inspiration och erfarenhetsutbyte med fokus på estetiska 
lärprocesser i utemiljön. Gratis för pedagoger i Falun vid anmälan senast 7 juni. Övriga är 
välkomna i mån av plats mot en avgift på 900 kr. Läs workshopsbeskrivning på nästa sida.  
Anmälan här via forms.

Startaktivitet och fika 08.30 – 09.00

Workshop 1, se sida 2 09.00 – 10.15

Workshop 2, se sida 2 10.30 – 11.45

Lunch och underhållning 12.00 – 13.00

Inspirationstorg 13.00 – 14.00

Föreläsning ”De globala målen som en röd tråd 14.00 – 15.00
i verksamheten ”med Johanna Maxén, lärare på 
Skräddarbacksskolan, Borlänge

Gemensam avslutning 15.00 – 15.30

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0Cdk9R5sGEO9HpZmjx_5X3Q-ZEPUvDFNh4x8pY4GKzxURVBLU1E3UFZDVEdHQk01SFZCRUkwVUE3Ty4u


Valbara workshop:

WORSHOP PRESENTATÖR MÅLGRUPP BESKRIVNING

1. Leka och lära språk UTE Falu Naturskola Förskola
Vi provar lekfulla övningar från boken med 
samma titel.

2. Att lära in ute för hållbar 
utveckling

Falu Naturskola Åk 4-9 
Utomhusövningar om ekologisk, ekonomisk och 
social hållbarhet. Boken med samma titel från 
Outdoor Teaching ingår för deltagare.

5. Naturens kretslopp Gittan Matsson Åk 1-9

Kretslopp och näringsvävar
- Vem är viktigast, människan eller tvestjärten? 
Naturskolans succéövning som genomförts i 
olika varianter sedan starten. Vi letar olika djur 
och bygger sedan upp en tankeställande 
näringsväv av det vi hittat.

7. Med pinnen i handen
Ewa Lindgren, 
Kulturskolan

Förskola-åk 9 
En vanlig pinne kan med våra händer skapa 
magiska ting med olika material. 

8. Lära-känna!
Cecilia Saxe, 
Kulturskolan

F-klass-åk 9 

Vi får prova olika dramaövningar som är 
användbara när grupper är nya med varandra och 
personerna i gruppen ska lära känna varandra. Vi 
gör några "ice-breakers", namnövningar och 
"berätta-om-dig-själv-övningar".

9. Slöjda i trä
Bengt Jonsson, 
Kulturskolan

Åk 3-9
Grundläggande grepp, tekniker och säkerhetstänk 
för att tälja i färskt trä tillsammans med elever. 

10. Analog programmering
Frida Hallmans och
Madeleine Stenberg, 
2047 Science Center 

Förskola
Att arbeta med programmeringens ord och 
begrepp utomhus.
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