
 

Naturen är vårt klassrum 

Foto: Trollhättans fotoklubb 
Klassrum Hallsjön: Artbestämning och 

anatomi. 

Naturvetenskaplig undersökning, 
t.ex. fåglars födosök 

  

 
  

 
 

 
 

Att besöka naturen för rekreation, gemenskap, och fantastiska 
naturupplevelser har aldrig varit viktigare än nu. 

Välkomna till oss hösten 2021! 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

Nytt för hösten 

 

• Vi kan komma ut till er och leda 
och planera aktiviteter och 
naturupplevelser i skolans närhet.  

• Efter överenskommelse med 
berörda lärare kan vi anpassa 
aktiviteterna hos oss efter de 
områden som är aktuella. 
 

• Temaveckor: v 35-36  
Pollinering/vetenskaplig 
undersökning i vår nya 
pollineringsträdgård. Alla åldrar. 

• Temaveckor: v 38-39 
Artbestämning/anatomi 

samt fiske vid Hallsjön. 
Passar åk. 6-9. 

Skolbesök - bokning 

I år bokar ni era skolbesök hos oss direkt via mailen: info@hunnebergsnaturskola.se eller via 
telefon: 0708-24 62 02 och det kan göras kontinuerligt under hösten. Invänta bekräftelsemail. 
Vi kommer tillsammans överens om en lämplig dag och ni väljer aktiviteter. Aktivitetsutbudet 
finns som vanligt på vår hemsida: www.hunnebergsnaturskola.se 

  
Transport 

Ni kan ta er upp till Naturskolan med buss och 
då bokar och betalar skolan själv. Det finns 
bussbolag i området som erbjuder transport till 
och från Hunneberg för 1 250 kr. Ett annat 
alternativ är att cykla med eleverna.   

 

Klassrum Bergagården: Pollinering. 

Foto: Trollhättans fotoklubb 

http://www.hunnebergsnaturskola.se/


 

Naturpedagogerna tipsar: 

 
Se lathund nedan om du vill ha vägledning i vilka aktiviteter som passar bra att välja vid 
skolbesöket hos oss i höst. Det är kombinationer av våra aktiviteter som vi tycker passar bra 
för årstiden. Om du vill läsa mer kan du gå in på hemsidan under aktiviteter och läsa mer om 
varje enskild aktivitet. www.hunnebergsnaturskola.se  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personaldagar och fortbildning 

Vill ni tillbringa en personaldag i avslappnande,  
trolsk miljö på bergen med mat och aktivitet? 
Ring så ordnar vi!  
Vi har också pedagogisk fortbildning  
med fokus på utomhuspedagogik.   
 

 
Övrigt 

• Friluftslivets år – 2021: Tag med din klass ut i naturen och kombinera olika  
aktiviteter som inkluderar rörelse och naturupplevelser. Aktivitetsrundor i skogen, 
naturuppdrag, friluftsbingo, upplevelsevandringar och tipspromenader är några 
exempel. Vi hjälper gärna till att skräddarsy ett program! 

• Klimatförändringen och hållbar utveckling – vilka kunskaper behövs och vad kan vi 
göra i och utanför klassrummet. Vilka klimatavtryck kan vi minska? Bra aktiviteter 
hittar du på WWF och Naturskyddsföreningens hemsidor. Fråga gärna oss om tips och 
råd! 

 

 

Vi hörs! 
Naturpedagogerna 
 

 
Mail: info@hunnebergsnaturskola.se 
Tel: 0708-24 62 02 
Hemsida: www.hunnebergsnaturskola.se 

http://www.hunnebergsnaturskola.se/
mailto:info@hunnebergsnaturskola.se

