
Uppdraget:
 

”Naturskolan ska 
stödja och stimulera 
skolutveckling inom 
områdena 
naturvetenskap och 
hållbar utveckling.”

Naturskolan i Lund 1986-



”Naturskolan utgör en resurs i 
undervisningen för både personal och elever 
i förskola, grundskola och gymnasieskola.”

Målgrupp:



Skolstyrelsen
Utbildningsnämnden
Centrala skolnämnden
BSN Lund Öster

Skol- /utbildningskansliet

Observatorieparken

Placering i kommunen:



Strategier för verksamheten:
•Handledning till arbetslag
•Kompetensutvecklingsprogram och beställningar 
•Arbete i nätverk
•Projekt- och referensgrupper, remissärenden, 
erfarenhetsutbyten o.dyl.



Vilken betydelse har naturskolan
för förskolors och skolors resultat?
•Nära koppling till nationella och lokala 
styrdokument
•Långsiktigt arbete med uppföljning
•En bärande idé och vision



Naturvetenskap och teknik i förskolan 
•Förändringar i läroplanen för förskolan
•Naturskolan erbjuder färdiga halv-, hel- eller 
flerdagarskurser
•Vi skräddarsyr kurser enligt förskolornas önskemål
•Allt är kostnadsfritt för förskolor i Lunds kommun



… gör teori av praktik (och tvärtom)
… karaktäriseras av orden:

sammanhang autenticitet 
meningsfullhet        begriplighet

   

Utomhuspedagogik …



Kommunens skolor och förskolor ska 
delta i arbetet med miljöledning samt 
sträva efter att erhålla utmärkelsen Skola för 
hållbar utveckling, Grön flagg eller motsvarande.
  

(Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling 2006-2012)



Gröna skolgårdar 1992-

Stimulerande och 
pedagogiskt använd-
bara utemiljöer ska 
skapas på skolor och 
förskolor i kommunen. 
 

(Samordnad lokalplan 2008-2013)



  Receptet för Gröna skolgårdar:
• en del kompetensutveckling i form av 

fortbildningsdagar (teori och praktik)
• en del erfarenhetsutbyten i nätverk
• en del pengar till lokala projekt
• en sammanhållande faktor (Naturskolan)



•en plats som visar att man bryr sig om 
        den yttre miljön. 
•en plats som går att påverka. 
•en plats med många utrymmen för barn 
        och ungdomars olika behov. 
•en pedagogisk resurs med plats för 
        kreativa projekt. 
•en tillgång för stadsdelen. 
•en plats med en biologisk mångfald. 
•en säker och hälsosam plats. 

Vi menar att skol- och 
förskolegården ska vara:



Ungdomsforum (UFO)

Öka ungas intresse för hållbarhets- och rättvisefrågor 
Ge stöd åt redan engagerade unga i Lunds kommun



Välkomna att besöka oss på:

www.lund.se/naturskolan


