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Brenäs förskola nu också en I UR OCH SKUR förskola 

Första I UR OCH SKUR förskolan i Finspångs kommun som drivs i kommunal regi finns nu i Brenäs.  

Det innebär att förskolan har anslutits till Friluftsfrämjandets utvecklade utomhuspedagogik baserad 
på mer än 30 års erfarenhet. Pedagogikens utgångspunkt har sin grund i friluftsliv, 
utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande och arbetar efter målen i Läroplanen. Läraren har 
förutom sin lärarutbildning även Friluftsfrämjandets ledarutbildning varav grundutbildning I Ur och 
Skur är en. Idag finns det totalt ca 200 anslutna runt om i landet. 

Inga-Lill Juthe ansvarig förskolelärare i Brenäs gick för något år sedan sin första ledarutbildning 
tillsammans med sin dotter i Friluftsfrämjandet med målet att starta en barnverksamhet på sin fritid, 
det blev ”Familjemulle” för barn i åldern 3-6 år. Stimulerad av detta fortsatte Inga-Lill att prata med 
sin chef och övriga på förskolan inklusive föräldrarna om möjligheten att bli en I UR OCH SKUR 
förskola.  

Nyligen blev allt klart och i samband med ett föräldramöte var Annika Starck som driver två I Ur och 
Skur förskolor i Finspång, Sjövik/Skorpan och jag inbjudna för att berätta och svara på frågor. Vi 
passade samtidigt på att överlämna ett ”Lycka till” inkluderandes även en yxa till verksamheten från 
lokalavdelningen.  

  Inga-Lill Juthe t.h. Foto Katarina Lindström  

”Natur miljö och hälsa är något naturligt i lärandet, liksom att barnet skall leka, upptäcka och lära 
med alla sinnen och hela kroppen. Att praktiskt och lustfyllt få uppleva – stimulerar nyfikenhet, 
självkänsla och ger förståelse. Även rörelseutrymmet är större och bidrar till fysisk och motorisk 
utveckling. Naturen som klassrum och laboratorium, en plats för konstruktion, friluftsliv och rörelse, 
gemenskap, reflektion och massor av lek och lärande. Läraren utgår från barnets intresse, erfarenhet 
och utveckling och arbetar medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande 
tillsammans med barnen”. Källa I UR OCH SKUR 


