
Utomhuspedagogik 
för pedagoger i förberedelseklass
En endagsfortbildning i utomhuspedagogik anpassad för dig som arbetar 
med nyanlända elever. Tillsammans provar vi på att använda skogen för att 
lära svenska, matte, biologi, teknik med mera. Som ny i Sverige är det en 
viktig del av integrationen att få lära känna den svenska naturen och våga 
vistas där.

Tid: kl 8.30–15.00
Max antal deltagare: 15
Kostnad: 800 kr per deltagare, mat ingår.

Karlshamns kommun erbjuder

Teambuilding med 
utomhusmatlagning 
Under tre timmar lagar deltagarna 

exotisk mat på hällar och pinnar. Koosmali, 
shrikand, wok och andra spännande rätter äts 

under trevlig samvaro. Passar perfekt som en 
annorlunda APT-träff och kan förläggas såväl på 
dag- som på kvällstid.

Max antal deltagare: 20
Kostnad: 200 kr per person

Hur kan naturen 
ge bättre lärande?

Hållbar utveckling
En endagsfortbildning i hållbar utveckling där vi analyserar den 
aktuella problembilden och belyser olika lösningar. Vi människor 
står inför ett viktigt val – att vara en del av problemet eller en del 
av lösningen. Kan jag göra något eller ordnar allt sig?  Maten lagas 
ute av deltagarna själva och vi äter en buffé av spännande rätter 
som till exempel raita, ogräspesto och shrikand. Vi riktar oss till 
alla grupper av anställda i kommunal verksamhet.

Tid: kl 8.30–15.00
Max antal deltagare: 20
Kostnad: 800 kr per deltagare, mat ingår.

Fortbildning på Ire natur- och kulturskola

Utomhuspedagogik
Fortbildningen i utomhuspedagogik genomförs under tre dagar och vänder sig i första hand 
till pedagoger som vill vidga sitt pedagogiska kunnande för att kunna aktivera alla inlärnings- 
portar hos sina elever. Vi vill ge deltagarna en förtrogenhet att bedriva undervisning ute.  

Deltagarna får praktiskt testa övningar inom olika ämnesområden. Vi sänker äpplen och 
citroner, bygger gråsuggsbon och fångar djur i vatten och på land. Vi bygger trefötter och 
kubikmetrar med riktiga knopar. Mat lagas över öppen eld på murrika och stormkök. Tid för 
diskussion och reflektion. Dessutom försöker vi förstå det här med hållbar utveckling.

Tid: Två dagar under höstterminen och en under vårterminen kl 8.30–15.00.  
Max antal deltagare: 15 
Kostnad: 1 500 kr per deltagare för hela fortbildningen, mat ingår.

Det händer fantastiska saker i naturen – både 
runt omkring oss och inuti. Vi kan koncentrera 
oss bättre och kommer ihåg mer. Vi lär oss helt 

enkelt lättare. Dessutom övar vi upp motoriken 
och får koll på kroppen. 

Men inte nog med det: när vi är ute i skog och 
mark blir vi inte bara bättre kompis med 

naturen, vi får också bättre relationer 
till varandra. Och till naturen.Vi blir 

friskare, lugna och glada. 

Kom ut och njut! 

Välkommen att kontakta oss!
Maila till ire@utb.karlshamn.se eller ring
0454-621 43 alternativt 0733-57 61 06.
Du kan också läsa mer på: 
bloggar.karlshamn.se/irenaturkultur/

APT-
tips!


