
             UTEbildning         

           Våga lära ute  
 • Workshops (2 timmar-700 kr) 

• Hel– och halvdagskurs 

(5timmar 1500kr/3,5 timmar 

1000kr) 

• Tvådagarskurs (3000 kr mat 

och fika ingår) 

• Vi erbjuder skräddarsydda 

kurser för arbetsplatsens  

behov. 

  Priser exkl moms 

Vi erbjuder: 

 

Praktisk kurs i Utepedagogik på Adelövs Friskola 

Mail: 

utebildning@adelovsfriskola.se 

               Hemsida: 

 www.adelovsfriskola.se 

Adelövs Friskola 

Adelöv 2 

573 98 Tranås 

0140-70016 
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År 2007 startades Adelövs Friskola. Skolan 

drivs med inriktningen ”Allmän med tillägg av 

friskvård och natur”. Varje vecka, året runt, 

bedrivs fredagens undervisning i olika utemil-

jöer i vår närhet . 

Vad innehåller kursen? Måste man ha 

några förkunskaper? 

Kursen berör forskningen runt utomhuspedagogi-

ken. Vi vill även visa att detta kan bli en naturlig del 

av och ett komplement till den traditionella under-

visningen. Vi kommer därför praktiskt jobba med 

att koppla ihop kunskapskraven i de olika ämnena 

till utomhuspedagogiken.  

Kursen riktar sig till ALLA som jobbar inom skolan. 

Du behöver inte ha några förkunskaper.  

 

 

 

 

 

Vi vill inspirera dig att våga ta steget ut och se 

fördelarna utomhuspedagogiken ger. Du får 

tips och idéer på hur man planerar inför att 

”våga lära ute”. Vi hjälper dig att koppla ihop 

utomhuspedagogiken med kunskapskraven i 

LGR 11 och den traditionella undervisningen. 

Hur går du tillväga för att 

anmäla ditt intresse? 

 

Anmälan och frågor: 

Mail: 

utebildning@adelovsfriskola.se 

Tel: 0140-70016 

 

Mer information 

www.adelovsfriskola.se 

Vår skola och undervisning 

Varför vi tror på utomhuspedagogik? 

Vi tror på ett lärande med hela kroppen, en 

undervisning utomhus som berikar elevernas 

utveckling både socialt och språkmässigt. Vi ser 

att undervisningen ute inbjuder till reflektion och 

upplevelser som förstärker lärandet.  

Vi vill erbjuda våra elever de positiva effekterna 

som t.ex. Anders Szczepanski (NCU) och hans 

forskningkollegor ser, om man har naturen som 

lärmiljö. Vi vill ge eleverna möjlighet att öka sin 

kunskap om natur, hållbar utveckling samt att 

stimulera deras utveckling och lärande. Vi ser att 

fler elever når kunskapskraven med utomhuspe-

dagogik.  
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