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Utbildningar och
föreläsningar för dig
som är nyfiken på
utomhuspedagogik,
friluftsliv och
upplevelsebaserat
lärande

Varsågod!
Det fjärde Naturligtvis programbladet är nu ute! Här hittar du utbildningar
och föreläsningar som vänder sig till dig som är nyfiken på utomhuspedagogik,
friluftsliv och upplevelsebaserat lärande.
Utbildningarna kombineras med föreläsning och diskussion samt att praktiskt
få uppleva inne som ute. Vårt mål är att du ska få kunskaper, inspiration och
argument samt metoder som du direkt kan använda i din profession eller/och
som förälder.
Du kan också boka en av föreläsningarna om du vill ha kompetensutveckling
till en specifik grupp eller varför inte att på samma gång använda dagen som
teambildning. Då har gruppen en gemensam upplevelse samtidigt som de har en
gemensam utgångspunkt att arbeta vidare utifrån. Ring oss så berättar vi mer!
I Ur och Skur har sina rötter i Friluftsfrämjandets barn- och ungdomsverksamhet och har utvecklat pedagogiken i förskola, pedagogisk omsorg och skola i över
25 år. Under dessa år har vi inom I Ur och Skur arbetat upplevelsebaserat både
inne och ute. Idag finns vår pedagogik både i Sverige och i Finland.
Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling är avsändaren av Naturligtvis-programmet. Vi som arbetat med programbladet för hösten hoppas att du finner
något som passar dig!
Vi önskar dig en fortsatt härlig sommar och ser fram emot en inspirerande höst!
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INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR
Inpirationsföreläsningarna i Naturligtvis är en blandning mellan teoretisk föreläsningsform och
praktiska workshops utomhus. Vår förhoppning är att man efter att man har deltagitpå en inspirationsföreläsning känner sig stimulerad och nyfiken på att vilja lära sig mer om Pedagogiken
I Ur och Skur och alla dess möjligheter.

Utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande
– Vad säger forskningen? – Vad säger erfarenheten?
Utomhuspedagogik är ett lärande där kontakten med natur- och kulturlandskapet är central och platsen
för upplevelse och lärande lyfts fram. Det skapar en växelverkan mellan boklig bildning och sinnlig erfarenhet där kroppen sätter tanken i rörelse.
Utomhus skapas ett lugnare lärklimat än inomhus genom ett upplevelsebaserat lärande, där alla sinnen
aktiveras, vi inte bara ser och hör utan smakar, luktar, känner och berör.
Anders Szczepanski, professor i utomhuspedagogik vid Linköpings Universitet och kursledare från I Ur
och Skurs utbildningsteam leder oss igenom en intressant heldag med teori och praktiska workshops.
Under dagen får du prova metoder som du kan använda i ditt arbete med barn och elever samt forskningsbaserade argument varför du ska göra det. Vänder sig till dig som vill ha egen förkovring eller
arbetar med barn från ca 4 år och uppåt.
Örebro
17 september, kl 9.00 – 16.00

Stockholm
4 oktober, kl. 9.00 – 16.00
Pris: 1.200 kr *

Naturen, friluftslivets och utomhuspedagogikens
möjligheter att möta förskolans läroplan
Låt dig inspireras av att använda uterummet ännu mer för att arbeta i enlighet med läroplanen.
Ute i naturen samt genom att följa årets skiftningar upptäcker och lär barn matematik, teknik, naturvetenskap, språk genom att använda alla sina sinnen. I upplevelsen, upptäckten och leken väcks frågor och
nyfikenhet, som fångas upp av aktiva pedagoger.
Dagen blandas mellan teori, praktiska övningar och gruppdiskussioner. Du får prova på utomhuspedagogiska metoder i Matematik, Naturvetenskap och Svenska som du kan använda i ditt arbete med barn i
förskola och förskoleklass.
Skåne
10 oktober kl. 10.00 – 17.00

Stockholm
16 oktober kl 9.00 – 16.00
Pris: 1.200 kr *

Krishantering och barnsäkerhet

NYHET!

En kvällsföreläsning om hur du tänker barnsäkert och hanterar en krissituation.
Barn som kommer bort – hur är min handlingsberedskap?
Viktiga kunskaper som ständigt måste förnyas och plockas upp. Detta är en bra grund för utveckling av
er handlingsplan.
Yvonnè Antoft från Trygg & Säker leder kvällen ( utbildat för polisen och Civilförsvaret)
Stockholm, Örnsberg 3 september kl 17.30–20.00
Pris: 250 kr *

Fågelskådning

NYHET!

Är du intresserad av fåglar? Eller vill du veta mer om fåglar och hur du kan använda fågelskådning i ditt
arbete med barnen i förskolan och i förskoleklassen. Då är denna dag något för dig!
Tag med matsäck för dagen och egen kikare. Eva Eriksson, pedagog och utbildare med stort fågelintresse leder dagen.
Torup utanför Malmö, kl 9.00-14.00. Datum se hemsidan och utskick.
Pris: 500 kr *
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STUDIEBESÖK PÅ EN I UR OCH SKUR FÖRSKOLA ELLER SKOLA
Studiebesöken på en I Ur och Skur förskola eller skola är tänkta som en praktisk introduktion
till Pedagogiken I Ur och Skur, en chans att se praktiskt hur det fungerar dagligdags och träffa
pedagoger som arbetat inom I Ur och Skur under lång tid. Studiebesöken vänder sig i första
hand till alla er som är intresserade av att arbeta inom I Ur och Skur eller starta en egen I Ur
och Skurenhet.
I Ur och Skur pedagogiken i praktiken (förskola och pedagogisk omsorg) inklusive ett studiebesök
på en I Ur och Skur förskola eller skola
Vi inleder med grunderna inom Pedagogiken I Ur och Skur och därefter går vi runt och tittar på
verksamheten. Här får man möjlighet att se hur pedagogiken fungerar i verkligheten. Förmiddagen
avslutas med frågor och reflektion.
Kontakta I Ur och Skur Utveckling och boka plats/ ort, datum och tid.
Pris: beroende på antal personer och tid.

STARTA OCH ARBETA EFTER PEDAGOGIKEN I UR OCH SKUR
Informationskväll till er som vill starta eller börja driva er verksamhet med Pedagogiken I Ur
och Skur.
Under kvällen informerar vi om hur man gör för att starta en I Ur och Skur förskola, pedagogisk
omsorg, skola eller ett fritidshem. Vi går noga igenom fördelar – nackdelar, svårigheter – möjligheter
och framförallt delar vi med oss av flera års erfarenheter av Pedagogiken I Ur och Skur.
Under informationskvällen informerar vi också om hur vi arbetar för att aktivt stödja alla som vill
börja arbeta med Pedagogiken I Ur och Skur.
Malmö
27 september kl 18.00 – 20.00

Stockholm
14 november kl 18.00 – 20.00

Grundutbildning (utbildning 1)
Utbildningen är en 7,5-poängs högskolekurs som vi genomför i samarbete med Gymnastik och
Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm och är en så kallad uppdragsutbildning. Det betyder att alla som
har högskolebehörighet kan, efter examinering, få 7,5 högskolepoäng. De som inte har behörighet
får ett intyg.
Utbildningen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom en I Ur och Skurenhet, ska börja
arbeta inom en eller vill starta egen I Ur och Skurverksamhet. Utbildningen är fem dagar uppdelad
på tre tillfällen.
Kursledare: Från GIH och I Ur och Skur utbildningsteam.
• Stockholm 1
Alla är välkomna men kursen
vänder sig i första hand till dig
som arbetar med barn i förskoleåldern.
tillfälle 1: 13-14 september
tillfälle 2: 14-15 oktober
tillfälle 3: 3 december

• Stockholm 2
Alla är välkomna men kursen
vänder sig i första hand till dig
som arbetar med barn i skola
och på fritidshem.
tillfälle 1: 11-12 oktober
tillfälle 2: 23-24 november
tillfälle 3: 25 januari 2013

• Nytt för i höst
En webbaserad utbildning på
ca 45 minuter ska genomföras
innan kursstart.

Pris: 6.950 kr *

UPPDRAGSTBILDNINGAR
Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling erbjuder också möjligheten till specialkomponerade
fortbildningar anpassade till just era behov. Fortbildningarna kan utformas på en rad olika sätt, allt
från enstaka kurser och föreläsningar till längre utbildningar (alla kurser och föreläsningar i Naturligtvis gåratt omvandla till uppdragsutbildningar).
Ta gärna direkt kontakt med kontakt med Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling så kan vi tillsammans utforma och planera utifrån era specifika önskemål.

© Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB

• Friluftsfrämjandet I Ur och Skur har utvecklats utifrån Friluftsfrämjandet barn och
ungdomsverksamhet under 26 år.

• Friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande utgör grunden i
pedagogiken i arbetet mot läroplanens mål.

• Verksamheten bedrivs i skola, fritidshem, förskola och i pedagogisk omsorg.
• Nu finns över 200 enheter i Sverige och i Finland.
• Cirka 5900 barn går i verksamheten varje dag och utvecklar sin fysiska, motoriska,
sociala, empatiska och kognitiva förmåga. Barn och unga får också kunskaper om
och i naturen, en miljömedvetenhet och ett hälsosamt liv.

• Att arbeta utomhus kräver en pedagogisk medvetenhet, ett gott ledarskap och
kunskaper som pedagogerna har utbildats i.

• Verksamheten bedrivs inne som ute beroende på aktivitet, grupp och väder.
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ANMÄLAN OCH YTTERLIGARE INFORMATION
Tänk på att anmäla dig i tid: * Satt pris gäller fram till 30 dagar före kursen.
Därefter tillkommer 15 % på respektive kurskostnad. Detta för att
premiera anmälan i god tid som leder till minskad administration och
bättre information till alla kursdeltagare.
För anmälan till samtliga utbildningar och föreläsningar, fyll i anmälningsformuläret på I Ur och Skurs hemsida: www.iurochskur.se
När du skickar iväg din anmälan kommer du inom ett par dagar att få en
bekräftelse per e-post att din anmälan är mottagen. Därefter publicerar vi löpande mera detaljerad information kring alla aktiviteter på www.iurochskur.se
så håll utkik där.
Observera att alla aktiviteter kan bli fullbokade och principen ”först till kvarn”
gäller.
Anmälan är bindande och avgiften återbetalas mot uppvisande av sjukintyg. En
administrationsavgift på 300 kr (500 kr vid grundutbildningen) tas dock alltid ut
vid giltigt återbud.
Alla priser i programmet är exklusive moms (undantaget grundutbildningen).
Tveka inte att kontakta Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling om ni har
ytterligare frågor.

Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling
Adress: Instrumentvägen 14, 126 53 Hägersten   Tel: 08 449 22 70
www.iurochskur.se

