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Starta Naturskola i Kristinehamn! 
Vi har redan fått inblick i hur man kan bedriva utomhuspedagogik, genom att kommunen 2009/2010 

deltog i projektet ” skogen som klassrum”. 

Nu har vi i Kristinehamn goda möjligheter att starta en naturskola där alla barn och ungdomar under 

god ledning får kunskaper och naturkänsla. 

Kvarndammens byggnader och natur är en utmärkt basplats för denna verksamhet, dessutom är det 

lätt att cykla, promenera eller åka buss dit. 

Vi bor i en kommun som har fina, varierande natur och kulturmiljöer, som alla barn och ungdomar 

borde få uppleva. Genom att skapa en naturskola med välutbildade pedagoger, som planerar pro-

gram för olika årskurser och årstider, får våra barn/ungdomar känsla och kunskaper om Kristinehamn 

som är mycket värdefulla för individen och kommunens framtid. En naturskola garanterar att alla får 

del av verksamheten och är inte avhängigt av den enskilda skolan, läraren eller lärarlagets kunskaper 

och intresse. 

En naturskola blir en kvalitetshöjning av Kristinehamns utbildningsverksamhet som bör omfatta hela 

vägen från förskola till gymnasiet. Nyfikenheten och kunskaperna ökas genom att eleverna succesivt 

gör vidare studier från närnaturen, till vår skärgård och våra fina naturreservat. 

Naturskyddsföreningen/sällskapet för naturskydd står gärna till förfogande med sin goda kännedom 

om natur och kultur i Kristinehamn, dock inte som naturskolepedagoger utan dessa bör anställas av 

skolförvaltningen. 

Nu har vi möjlighet att få god hjälp från Naturskyddsföreningens rikskansli och LONA-pengar för att 

starta en verksamhet, den chansen får inte missas. 

 

Hälsningar 
Christina Brunsell 
ordf. Naturskyddsföreningen i Kristinehamn 
 
 

Följande handlingar bifogas: 

1. Skogen som klassrum 2012. Mail från Naturskoleföreningen. 

2. Bevara barnens skogar i Kristinehamn. 

3. Handledning skogen som klassrum. 

4. Skogen som Klassrum. Tidningsartiklar från utbildningsdagar 2009. 

 


