
 

Utbildningsdag ”Stora rovdjur”  

på Färsna gård den 15 mars 2016 

Artkunskap, förvaltning och pedagogiska metoder 

 

Norrtälje naturvårdsstiftelse erbjuder en kostnadsfri fortbildning om de stora rovdjuren, för pedagoger i 

skola och personal på naturskolor. Rovdjur intresserar, fascinerar, engagerar och upprör. Därför är det 

ett utmärkt ämne att använda för att uppnå olika målen i skolans läroplan.  Ämnesintegration sker med 

biologi, samhällskunskap, historia och kanske bild. Dessutom får eleverna träna sin förmåga att lyssna 

aktivt, tänka kritiskt, acceptera andras åsikter och att bilda egna värderingar och 

ståndpunkter. Utbildning ger dig som pedagog ökad kunskap om rovdjuren, inblick i rovdjursdebatten 

och konkreta tips på hur man i skolan kan arbeta med rovdjuren på ett sätt att allas åsikter 

respekteras. Ökad kunskap är bästa vägen till konstruktiv debatt och eget ställningstagande, i en het 

samhällsfråga. Rovdjursfrågan är komplex och spännande. 

Dagen innefattar artkunskap, information om förvaltning och metoder att arbeta med kunskap och 

värderingar om rovdjur. Det kommer också finnas utrymme för erfarenhetsutbyte och diskussioner. 

Länsstyrelsen i Stockholms län finansierar denna informationssatsning 2015 i Stockholms län, 

som också omfattar rovdjursdagar för elever. Informationssatsningen sker i samarbete med 

Länsstyrelsen i Stockholms län, Rovdjurscentrat de 5 stora i Järvsö och Norrtälje naturvårdsstiftelse. 

 

Datum och tid: Tisdagen den 15 mars 2016 kl 9-16 

Plats: Färsna gård i Norrtälje (se www.farsnagard.se för vägbeskrivning) 

För vem: Pedagoger i skola och personal på naturskolor (för andra intresserade i mån av plats) 

Kostnad: Kostnadsfri  

Utrustning: Kläder för att visats utomhus och inomhus oberoende av väder 

 

                                

http://www.farsnagard.se/
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv


Program 

 

Kl 8.45-9.15 Fika och presentation - Samling med kaffe/te och smörgås – ute i 

trädgården om vädret tillåter.   

Kl 9.15 Föreläsning - Rovdjurens biologi – Rovdjurscentret De 5 Stora 

Kl 10.30 Paus 

10.45 Information - Rovdjursförvaltning och det aktuella rovdjursläget, 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

11.30-12.30 Lunch 

12.30 Workshops - hur man kan arbeta med grupper för ökad kunskap genom 

värderingsövningar mm.  

Anna Westerlund (Norrtälje naturvårdsstiftelse), Lotta Andersson (Norrtälje 

naturvårdsstiftelse), Susanne Jansson (Norrtälje naturvårdsstiftelse). 

14.30 Fika och diskussioner 

16 Slut 

 

Anmälan: Senast 26 februari 2016 - till Anna Westerlund på Norrtälje naturvårdsstiftelse, 

anna@naturvardsstiftelse.se, 0176-184 07.  Meddela namn, organisation eller skola, 

kontaktuppgifter och eventuell mat-intolerans. 

 
    Varmt välkomna! 

/Anna Westerlund, Lotta Andersson och Susanne Jansson 

Norrtälje naturvårdsstiftelse 

 Färsna naturcentrum 

anna@naturvardsstiftelse.se 

www.farsnanaturcentrum.se 

 

 

                                    

mailto:anna@naturvardsstiftelse.se
mailto:anna@naturvardsstiftelse.se
http://www.farsnanaturcentrum.se/
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv

