Information och tips till lärare och grupper inför besöket

Inledning
Denna information är framtagen för Dig som besöker Naturskolan för att
besöket ska bli lyckat. Här finns beskrivet hur man bokar en dag i Naturskolan,
praktisk information om besöket och hur ett besök går till.
Allt är gjort för att Ni ska få en lyckad dag ute i naturen, med många lärdomar
och härliga upplevelser!
Välkomna önskar Per och Sabine

Bokning
Bokningen kan göras på detta sätt:
1. Vi har ett bokningsformulär på vår webbsida
www.jonkoping.se, sök på Naturskolan.
2. Där kan du se vilka dagar Naturskolan är ledig och skicka in önskemål om ert
besök. Fyll i uppgifterna och skicka formuläret. På bokningssidan får du en
bekräftelse på att din bokning skickats iväg. Behövs det kompletterande
information kontaktar vi er.
3. Det går också bra att boka via mail eller telefon till Per eller Sabine
(kontaktuppgifter finns i slutet på detta häfte). De uppgifter vi då behöver är
a. Önskad tid och datum
b. Skolans eller förskolans namn och klass/grupp
c. Antal elever/lärare/medföljande vuxna
d. Önskat tema för besöket samt
e. Kontaktuppgifter, mail och telefonnummer till kontaktperson

Var finns Naturskolan?
Naturskolan har två fasta platser i Jönköpings kommun. Den ena platsen är vid
Tabergsgruvan i Taberg. Se karta nedan:

Här finns ett väderskydd med bänkar och bord, grillplats, en toalett och tillgång
till vatten (kallt). Om man inte har gång- eller cykelavstånd finns följande
allmänna kommunikationer:
1. Busslinje 27, hållplats Tabergs Centrum
2. Krösatåg, hållplats Tabergs station

Naturskolans andra fasta plats är vid Upptech och Rocksjön. Se karta nedan:

Med närheten till Upptech finns det tillgång till toaletter, vatten, grillplats och
ett bord med bänkar (vid Rocksjön).
För kommunikationer till Upptech, se www.jlt.se/.
TIPS! Man kan också boka skolskjutsbussarna till Naturskolan, då de ofta är
lediga den aktuella tiden när den besökande skolan kommer till oss.
För de skolor eller förskolor som hellre vill vara i den egna miljön erbjuder
Naturskolan uppsökande verksamhet. Vi tar med oss undervisningsmaterialet
och kommer ut till er! Vid din bokning väljer du isåfall ”Vår skola/förskola” i
bokningsformuläret.

Praktisk information
 Verksamheten i Naturskolan är i huvudsak utomhus. Det är därför viktigt att
vara klädd så att man klarar årstidens väder under den tid besöket varar.
Varma kläder, regnkläder, stövlar, vantar och mössa kan ofta
rekommenderas. Det finns ett väderskydd och ett vindskydd som skydd mot
regnet på området. Naturskolan har lite extrakläder att låna ut under den
kalla årstiden.
 Toalett finns.
 Vatten finns. I Taberg finns inte varmvatten.
 Vi uppmuntrar grupper att äta medhavd lunch eller matsäck på
naturskoleplatsen för att dagen ska få en helhet. Det finns utmärkta
möjligheter att sitta ner och äta i vårt väderskydd i Taberg. På Upptech finns
det ett matsäcksrum inomhus (detta måste förbokas). Det finns även en
uteplats med bänkar för naturskolans grupper på Upptechs innergård.
 Grillplats finns. Vid önskemål kan Naturskolan bistå med ved och hjälpa till
med att tända elden.
 Båda naturskoleplatserna, Taberg och Rocksjön, ligger i naturreservat. Det
innebär att man ska följa de regler som gäller i sådana. Vissa miljöer ligger
utanför reservatet och då gäller den vanliga allemansrätten. Det kan vara bra
att gå igenom vad man får och inte får göra innan besöket:
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8161-6.pdf
Allemansrätten på andra språk än svenska hittar du här:
http://www.hsr.se/var-radd-om-din-arena/other-languages
 Vårt tema som heter Gruvan, görs enbart i Taberg. Tabergsgruvan är granne
med järnvägen, Tabergsån och själva berget där det finns en viss rasrisk. I
detta tema ingår ett besök inne i gruvan. Det gör att det är extra viktigt att
följa naturskolepersonalens regler för verksamheten (Se avsnitt Regler för
säkerheten). Vid besök i gruvan finns det hjälmar och ficklampor för alla
besökare som vill låna.
 Avgiften för våra teman och för skolor inom kommunen är 25 kr/elev, med en
minimikostnad på 450 kr. För skolor från andra kommuner eller skolor som
inte ligger under Utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun tillkommer

en så kallad entréavgift. Förskolans grupper kostar också 25 kr/barn, men har
en lägre minimikostnad på 250 kr. Observera att en framkörningsavgift på
200 kr tillkommer vid uppsökande verksamhet. Fakturering sker internt via er
rektor.

Val av tema
Inför besöket väljer man något av våra teman. De teman vi kan erbjuda är
Vatten, Rovdjur, Fladdermöss, Gruvan (perioden 1 maj-till mitten av okt),
Skogen (15 mars-till mitten av okt), Sagor och sägner, Vinter (1 nov-till mitten av
mars) och Geologi. För förskolan har vi tre teman som heter Björnen Binna,
Britta Bi och Frans fladdermus. På vår webbsida finns alla våra teman beskrivna.
Aktiviteterna under dagen anpassas efter barnens/elevernas ålder och hur långt
besök som har beställts. Temana har en tidsåtgång på 2 x 40 minuter. Temat
Vatten är något längre, 2 x 60 min. Förskolans teman är totalt 70 min. Lärare
och grupper har möjlighet att påverka besökets inriktning om man framför sina
önskemål innan besöket. Det är en fördel om besöket förberetts i skolan innan
naturskoledagen.

Regler för säkerheten vid besöket i Naturskolan
Risken för olyckor får inte undervärderas även om vi vill att upplevelsen av
naturen och dess unika miljö ska stå i fokus. Här finns sammanställt rutiner för
att undvika incidenter och olyckor:
 Samlingsplatsen för besökande skolor till Naturskolan i Taberg är innan
träbron och den obevakade järnvägsövergången nära Gruvgården i Taberg.
Där står en kon med en stoppskylt som inte får passeras förrän Naturskolans
personal mött upp klassen/gruppen. På andra sidan finns järnvägen och är
man ovan vid tåg kan de dyka upp överraskande.
 På Naturskolans område i Taberg finns staket och en grind som skydd mot
järnvägen och ån. De får inte passeras under vistelsen i Naturskolan utan
naturskolepersonalens tillåtelse.
 Närmast berget i Taberg finns ett staket som markerar rasriskområde. Detta
får inte passeras utan naturskolepersonalens tillåtelse.
 I Taberg finns det söderut ett område med gamla industribyggnader. Detta är
gränsen för naturskoleområdet och får inte passeras utan
naturskolepersonalens tillåtelse.
 Trappan på Masugnsleden i Taberg och området på berget ingår inte i
naturskolans område. Vill man använda detta område är det under eget
ansvar.
 Naturskoleområdet vid Upptech och Rocksjön har inga givna gränser och det
är därför viktigt att lyssna på instruktioner för var vi uppehåller oss.
 För naturskola vid Rocksjön är samlingsplatsen Upptechs huvudentré.
Därefter går vi längs med en bilväg ner till Rocksjön, där
naturskolepersonalen går först.
 Vid lektioner i naturskoleområdet är naturskolepedagogens instruktioner om
hur långt man för röra sig i terrängen viktiga. Det är viktigt att lyssna noga på
givna instruktioner.
 Vid besök i gruvan är givna instruktioner mycket viktiga. Hjälm under hela
vistelsen i gruvan är obligatoriskt. För att komma in i gruvan passerar man
rasriskområdet. Detta är inte ett område att uppehålla sig på och det får inte

passeras utan naturskolepersonalens tillåtelse. Inne i gruvan går man
tillsammans i grupp där naturskolepersonalen alltid går först.
 Naturskolan har första hjälpen-utrustning. Det finns även
brandsläckningsutrustning med när vi eldar.

Lärarens roll under utedagen
Det är du som lärare som känner eleverna bäst och vår önskan är att vi ska
fungera som ett team under dagen. Ditt engagemang och ditt aktiva deltagande
är viktigt för att dagen ska bli så givande som möjligt. Naturskolepersonalen
ansvarar för aktiviteterna under besöket och har huvudansvaret för rutinerna på
plats. Läraren ansvarar för sin klass och att exempelvis räkna in eleverna.
Aktiviteterna i Naturskolan bygger ofta på undersökningar och utforskning i
grupper. Arbetet kan uppfattas som fritt men kräver samarbete, ansvarstagande
och förmåga att lyssna till instruktioner. En del elever är kanske mer ovana vid
utomhusvistelse. Det är i detta arbete med gruppen som vi behöver din hjälp för
att dagen ska bli så lyckad som möjligt.
Slutligen vill vi bara önska att dagen blir en dag som uppmuntrar till ytterligare
utevistelse!
Skolan kanske vill inrätta en skolskog för att göra möjligheterna till
utomhuspedagogisk verksamhet bättre. Naturskolepersonalen hjälper gärna
till med inspiration, råd och tips för att underlätta en god utomhuspedagogisk
utveckling.

Kontaktuppgifter
Per König
036-10 24 52

Sabine Lind
036-10 24 76

per.konig@jonkoping.se sabine.lind@jonkoping.se

