
Tvådagarskurs 
om skog och rovdjur

Fullspäckad med teori och praktiska övningar!

Rovdjurscentret och Skogen i 
Skolan bjuder in till en tvådagars- 
kurs för dig som vill arbeta med 
skog och rovdjur i skolan - eller till 
dig som helt enkelt vill arbeta mer 
med utomhuspedagogik.

Kursen pågår under två dagar där 
vi varvar teori med praktiska 
övningar både inom- och utomhus. 
Övningarna passar bra in i läro-
planen.

Datum: 30 - 31 okt 2018

Plats: Rovdjurscentret De 5 Stora i Järvsö

Pris: 500 kr inkl. fika, lunch, stuglogi 

Anmälan: Senast 4 oktober
info@de5stora.com eller 0651-411 70

Program och praktisk information 
på nästa sida!

Både skog och rovdjur 
är engagerande ämnen som 

med fördel kan användas för 
att uppnå läroplanens mål och 
passar bra för att träna elev-

erna i olika förmågor.

Nyhet för i år!

Föreläsning av Hanna Heurlin från 
Naturskoleföreningen!

Hanna berättar om utomhuspedagogikens fördelar 
och utmaningar, samt om inspirerande resultat och 

erfarenheter från skolor som använder 
sig av utomhuspedagogik.



30 oktober
09.00 Välkommen och presentation
09.20 Hur kan tema skog och rovdjur         
           användas för att uppfylla olika mål i 
           läroplanen?
09.40 Teori om skog och skogens 
            användningsområden
10.10 Fika
10.30 Teori om rovdjur och rovdjursfrågan
12.00 Lunch på Bergskrogen
13.00 Praktiska övningar (inne och ute)    
           inklusive fika
16.00 Cirkatid för avslut

31 oktober
08.30 Föreläsning om utomhuspedagogik
Föreläser gör Hanna Heurlin från Naturskoleföreningen. 
Hanna berättar om utomhuspedagogikens fördelar och 
utmaningar, samt om resultat och erfarenheter från skolor 
som utökat andelen utomhuspedagogik i undervisningen. 

10.00 Övningar utomhus inkl fika
12.00 Lunch på Bergskrogen
13.00 Övningar utomhus
14.00 Avslut kurs
14-16 Gemensam tur på Järvzoo för
           den som vill. Entré tillkommer.

Välkommen!

Praktisk info:

Ni kommer att faktureras av Skogen i 
Skolan i efterhand. Kursavgift, stuglogi, lunch 
och fika ingår i priset 500 kr (inkl moms). 
Middag, frukost och resa står deltagarna 
själva för.

Logi sker i fullt utrustad stuga med delade 
rum. Lakan och handduk tas med själva!

Entré tillkommer för den som vill följa med 
ut på vandring i djurparken dag 2. Entré-
avgiften faktureras ej utan betalas på plats.

Lunchen är en buffé med bla vegetariskt 
alternativ, men glöm inte att anmäla 
eventuella matallergier!

Vid mycket dåligt väder förläggs del av dag 
två inomhus.

Program & information


