
Karleby naturskola grundades år 1992. Vår uppgift är
att producera programtjänster för barn- och
ungdomsgrupper, ordna naturskoleverksamhet samt
stöda pedagoger inom miljöfostran. Naturskolan
fungerar som en del av Ungdomscentra Villa Elba vid
Gamlahamnvikens strand.

Att utveckla barnens känsla för naturen genom positiva upplevelser
Att väcka intresse för miljön
Att lära sig att fungera mindre själviskt och ta andra i beaktande
En människa som tänker på andra, tar också kommande generationer i beaktande
Att lära sig förstå de stora systemen i naturen

Naturskolan väljer varje höst 11 nya fadderklasser.
Fadderklasserna består av klasser i åk 3-5 från Karleby stads skolor.
En fadderklass besöker naturskolan en gång i månaden från september till maj under
nio hela skoldagar (ca. kl. 9-13.00) Naturskoledagarna utgår från naturskolans egen
läroplan, som grundar sig på läroplanen för den grundläggande utbildningen.
Målsättningarna med naturskolan är:

Fadderklasserna väljs på basen av ansökningar. I första hand väljs de lärare, som inte
nyligen eller aldrig varit fadderklasslärare. Ansökningar görs till naturskolan via 
ZEFF-blanketten senast fredag 26.8. kl. 15.00. Vi meddelar om valet av fadderklasser
till alla skolor måndag 29.8.

Fyll i ansökningsblanketten
och få mer information om
naturskolan och de andra
tjänsterna vid Villa Elba på:
villaelba.fi

NATURSKOLAN SÖKER FADDERKLASSER 2022-2023

BLI OCKSÅ DU FADDERKLASSLÄRARE!
ANSÖKNINGSTID t.o.m. 26.8. KL. 15

NATURSKOLANS FADDERKLASSVERKSAMHET

Karleby stads skolbyrå och miljöbyrå betalar kostnaderna för ledningen av
fadderklassernas naturskoledagar. De klasser som väljs står själva för arrangemangen och
kostnaderna för transporten mellan skolan och Villa Elba. För en klass från de längre bort
belägna kommundelarna ordnas transport med buss.

KOSTNADER

ANSÖK OM ATT BLI FADDERKLASS!

KARLEBY NATURSKOLA

Vi kallar de nya fadderklasslärarna
till ett gemensamt informations-
och planeringsmöte fredag 2.9. kl.
14.30. På mötet slår vi fast datum
för naturskoledagarna under
höstterminen.
De nya fadderklasslärarna får 29.8.
en länk till en bokningskalender,
där de kan märka in de
veckodagar som passar bäst för
dem. De första naturskoledagarna
hålls v. 36.

Soliga hösthälsningar:

Ta kontakt ifall du har något att fråga: 

Karleby Naturskola
Sandstrandsvägen 60, 
67100 Karleby
www.villaelba.fi

Naturskolans kontor: 050 366 1833
Villa Elba (info): 050 329 4547
luontokoulu@villaelba.fi

Markku Hukari - Heidi Vidjeskog - Sarah Granlund - Emma Strang -  Emilia Eteläaho

https://zef.fi/s/g4mit055/
https://www.villaelba.fi/sv/
http://www.villaelba.fi/

