
 
 

Ungdomscentra Villa Elba                            Naturskola och programtjänster 
Sandstrandsvägen 60 050- 366 1833   luontokoulu@kokkola.fi 
67200 Karleby       www.villaelba.fi 

 
 
 
 
  
 

 

Vill du och din grupp vara 
FADDERGRUPP vid NATURSKOLAN 

läsåret 2019-2020? 
 

Vill du och din barngrupp göra utflykter i naturen året om? Vill ni leka, undersöka, 
göra fynd, uppleva och fundera på vad ni hittar? 

 
Att vara faddergrupp betyder att en naturskolelärare kommer på besök till daghemmet och 
tillsammans har vi ca 2 h program i daghemmets närmiljö.  Naturskoldagarna är fyra dagar under 
året. Vi upplever naturen under olika årstider med hjälp av en ramberättelse och olika roliga 
aktiviteter! Elsa Ekorre skickar brev till gruppen före och efter besöken, i breven finns små för- och 
efterarbetesuppgifter. 

 
Verksamheten riktar sig till daghemsgrupper med max 15 barn i åldern 5-6 år i området Kronoby, 
Larsmo, Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby. Det är bra om ni har en egen liten skog nära 
daghemmet, där vi kan vara. 

 
Fadderverksamheten passar för grupper som gärna vill arbeta vidare med temat miljö och natur, 
vill röra på sig utomhus och upptäcka närmiljön. I år har vi möjlighet att ta emot 4 faddergrupper.  
  
Verksamheten subventioneras genom understöd från Svenska Kulturfonden. 
Egenfinansieringsdelen för deltagande grupper är en avgift på 70 €/naturskoldag, sammanlagt  
280 € för fyra dagar (ev. transporter ingår ej). 

 
Ifall ni är intresserade, skicka en intresseanmälan per post eller e-post ELLER fyll i den 
elektroniska blanketten: https://link.webropolsurveys.com/S/B41B889F55DB7BC9   
Senast fredag 30.8 kl. 16!  
 

 
Mvh Ulrika Fellman 

Ungdomscentra Villa Elba, Naturskolan 
Sandstrandsv. 60, 67200 Karleby, 

Tfn 050 3661833, E-post ulrika.fellman@kokkola.fi 
www.villaelba.fi 
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Returnera ansökningsblanketten/följande information till naturskolan före fredagen 30.8 kl. 16  

per e-post eller post ELLER fyll i den elektroniska ansökningsblanketten på www.villaelba.fi 
 
 

Vi ansöker om att bli faddergrupp vid naturskolan läsåret 2019-2020 

Grupp och daghem  

Kommun  

Antal barn  

KONTAKTUPPGIFTER 

Kontaktperson  

E-post  

Telefonnummer  

Daghemmets adress  

 

Varför skall vår grupp bli faddergrupp? 

 

 

 

 

 

Kryssa för: 

 Barnen har tidigare deltagit deltagit i naturskoleverksamheten. Vilket år?  

 
 

Annat: 

 

 

http://www.villaelba.fi/

