Program och
information

Platser, verktyg och metoder
21-22 september 2017
i Nynäshamn
Konferens om utemiljön som språngbräda till kreativa lärprocesser, nyfikna elever, ökad måluppfyllelse
och minskat utanförskap.
www.utenavet.se

Välkommen till Nynäshamn
- för frihet att utvecklas!

K

onferensen Ute är inne har genomförts vid fyra tillfällen med mellan 500 och
1000 tusen deltagare varje gång. Det råder ingen tvekan: Utomhusbaserat lärande är något att räkna med.
Nu genomförs konferensen för femte gången med massor av inspiration för mer
lärande utomhus i skola och förskola. Lyssna, diskutera och pröva hur betydelsefull utomhusvistelsen är för barns lärande och hälsa. Välj bland ett stort antal workshops där
du själv undersöker hur utemiljön fungerar som plats för lärande, friluftsliv och/eller
naturvägledning och samtidigt fungerar som en färgstark arena för olika kulturmöten,
traditioner och samverkan.

Svandammsparken där flera workshops kommer att hållas första dagen. Utsikten från Strandvägen som leder till
Lövhagen där alla workshops hålls under andra dagen. Nynäshamns kyrka som deltagarna passerar på väg mot Svandammsparken nära hamnen.
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Nynäshamns kommun ligger på den sydligaste delen av Sveriges tredje största ö, Södertörn. Det är ca 6 mil söder om Stockholm och det tar drygt en timme med pendeltåg att ta sig hit. Med bil tar det 30 minuter från Globen till Nynäshamn. Drygt 26 000
personer bor i kommunen som har det mesta av det bästa — en levande stadskärna, en
vacker landsbygd och en havshorisont synlig från fastlandet vilket är ovanligt i Stockholms län eftersom de tusentals öarna skymmer sikten.

Utenavet
nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande
Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU) verkar för ett holistiskt
lärande, i växelverkan mellan sinnlig
erfarenhet och textbaserad kunskap –
för regional och lokal utveckling, sammanhang, tematisk ämnesintegration
och variation i förskola och skola.

Friluftsliv och upplevelsebaserat
lärande med alla sinnen är grunden i vår pedagogik för förskola
och skola. Friluftsfrämjandet
utbildar dig i ledarskap, metodik
och friluftsteknik, för en hållbarutveckling i praktiken.
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Barn gör inte
Gör det spännande och roligt!

Kreativa skolgårdar och
utmanande stadsmiljöer är
nödvändiga för en allsidig utveckling. Movium har nationellt ansvar för att samordna,
samla och sprida kunskap
om utvecklande utemiljöer
för barn och unga.
Naturskoleföreningen är intresseföreningen som arbetar med mottot
- att lära in ute - för ett upplevelsebaserat lärande i natur- och kulturlandskap inom skolans alla ämnen.
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Skogen är ett optimalt
klassrum - här kan du kombinera teori med praktik i
det oändliga! Genom Skogen i Skolan får du upplevelser och växande kunskap.

Centrum för naturvägledning (CNV)finns till
för alla som genom upplevelser ute bidrar
till känsla för och kunskap om naturen och
kulturlandskapet.”

www.utenavet.se

Program
Torsdag 21 september
08:00 – 09:00 Registrering med kaffe/te i foajén på Utsikten Meetings, Utsiktsvägen 10, Nynäshamn.
09:00 – 09:30 Konferensen öppnas. Nynäshamns kommundirektör Tommy Fabricius.
Utenavets olika organisationer och alla workshopledare. Praktisk information om
konferensen.
09:35 – 10:15 Cecilia Boldemann, docent i folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet berättar om
solexponering, fysisk aktivitet och lärande i skolors och förskolors utemiljöer.
10:15 – 10:30 Bensträckare och yoga med Eva Kätting.

Cecilia Boldemann

10:35 – 11:15 Åsa Falk Lundqvist, lektor på pedagogiska institutionen på Umeå universitet om hur natur
och naturlighet bidrar till kreativa förhållningssätt i vardagen och hur vi kan locka
fram entreprenören i varandra och göra skolarbetet meningsfullt.
11:20 – 12:05 Stefan von Bothmer, utomhuspedagog på Kosters trädgårdar om hur du kan använda olika
platser i staden för att uppleva och lära om naturen.
12:10 – 13.20 Lunch och påfyllning av termos och fika.
13:20 – 13:50 Förflyttning till vald workshop till fots. Guider visar vägen till de olika platserna.
14:00 – 17:00 Parallella workshoppar A01 – A22 utomhus. Fikapaus ingår i workshoppen. Deltagarna
har med sig en termos med kaffe eller te och tilltugg som de fått i samband med
Åsa Falk Lundqvist
lunch.
17:00 – 19:00 Egen tid.
19:00

Konferensmiddag på Utsikten Meetings Hotell. Tre rätter och mingel med fördrink.
Underhållning med Wabbaloo som sjunger Abba-låtar.

Fredag 22 september
08:00 – 08:30 Mikael Franzén projektledare lokalförsörjningsplanering idrotts- och fritidsanläggningar,
Stefan von Bothmer
Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun talar under rubriken Mer fysisk aktivitet i
skolan – en vinst för alla.
08:30 – 08:55 Lars-Åke Bäckman på Skolverket pratar om mer rörelse i skolan.
08:55 – 09:00 Information om transporter till workshoppar.
09:10

Deltagare till workshop B01 – B12 förflyttar sig till Lövhagen med buss. Vid
konferenstältet fyller de på termosar, förses med lunchpaket och fikar. Guider visar
vägen på plats. Bussar avgår 09:10.

Mikael Franzén

OBS! All packning tas med till Lövhagen. Bra att märka väskor för att undvika förväxlingsrisk.
09:15 – 09:45 Deltagare till workshop B13 – B25 fikar på Utsikten, fyller på termosar, förses med
lunchpaket och förflyttar sig därefter med buss till Lövhagen. Guider visar vägen på
plats. Bussar avgår 09:45.
11:00 – 12:30 Parallella workshoppar utomhus. B01 – B25.
12:45 – 13:45 Lunch utomhus
14:00 – 15:30 Parallella workshoppar utomhus. C01 – C25.
15:45

Konferensavslutning med framtiden i sikte. Avslutning och tal i tältet på Lövhagen.
Petter Åkerblom, Tankesmedjan Movium berättar under rubriken:
Pengar till utomhuspedagogik – yes!
Statsbidrag för att rusta utemiljön vid skola och förskola.

16:30

Transferbussar till Stockholms central och bussar till Nynäshamns pendeltågstation.
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Lars-Åke Bäckman

Konferensinformation
Tid och plats

Konferensen Ute är inne äger rum i Nynäshamn
den 21-22 september 2017. Boende och föreläsningar är förlagda till konferensanläggningen Utsikten Meetings på Utsiktsvägen 10 i Nynäshamn.
Huvuddelen av konferensen består av workshoppar utomhus och dag 1 är de förlagda på gångavstånd från Utsikten i Svandammsparken och
Stadsparken. Dag 2 är workshopparna förlagda
till Lövhagen dit det kommer att ordnas busstransport.

finnas kartor med valda workshops markerade.

Priser och betalning

Sista anmälningsdag är den 15 juni för priset
2950 kr och därefter är priset 3450 kr. Priset är
exklusive moms 25 % och faktureringsavgift. I
konferensavgiften ingår konferensens program
dagtid, lunch och kaffe båda dagarna, samt
transport till och från workshopparna dag 2.
OBS! I avgiften ingår ej konferensmiddag, övriga resor och logi. Konferensavgiften faktureras och fakturan skickas ut efter det att anmälan
Val av workshoppar
har bekräftats. Regler vid avbokning, se rubriDu gör dina tre val av workshoppar i anmälnings- ken ”Anmälan”.
formuläret på hemsidan www.utenavet.se Observera att det är först till kvarn som gäller. WorkKonferensmiddag
shopparna har ett maximalt antal platser som
Årets konferensmiddag äger rum på Utsikten
varierar. När en workshop är fulltecknad, framgår Meetings, Utsiktsvägen 10. Konferensmiddagen
det vid anmälan och du måste välja en annan. En kostar 470 kr per person exklusive moms. I priworkshop kan ställas in om det blir färre än 10
set ingår en trerätters middag, kaffe, fördrink,
anmälda. Då får du ditt andra eller tredjehandsgarderobsavgift och underhållning. Anmälan
val istället. Om en vald workshop utgår kommer till middagen görs i samband med konferensAkademikonferens att kontakta dig.
anmälan på www.utenavet.se

Anmälan

Anmälan är bindande och görs online via Utenavets hemsida www.utenavet.se Vid avbokning
efter den 15 juni debiteras halva konferensavgiften
och vid avbokning efter den 18 augusti debiteras
hela avgiften. Om du får förhinder och inte kan
delta i konferensen kan du kostnadsfritt överlåta
din plats åt en kollega. Detta ska meddelas till
Akademikonferens uteinne2017@slu.se

Bekräftelse

Bekräftelse på ditt deltagande och
val av workshoppar skickas
ut via e-post direkt efter
anmälan. Om telefonnummer uppgetts vid anmälan
kommer du att få fullständigt
program till din smartphone
via SMS i september. Där finns
en länk till mobilweb och ”mina
sidor” med all information om
konferensen. Där kommer det
att framgå vilka val som gjorts
vid anmälan och det kommer att
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Logi

Boka hotell i tid. Det finns begränsat antal platser på hotellen i Nynäshamn.
www.utsiktenmeetings.se För er som väljer
Utsikten Meetings ordnas det gratis buss från
Stockholm 20/9 19.00 eller 21/9 07.30 och tillbaka 22/9 16.30 från Lövhagen till Stockholm.

Mer information

All övrig information om konferensen finner
du på Utenavets hemsida www.utenavet.se
För frågor angående din anmälan kontakta:
Akademikonferens: 018-67 20 59
e-post: uteinne2017@slu.se
För frågor angående konferensens innehåll
kontakta: Mats Wejdmark, Nynäshamns Naturskola, 08 520 73709,
mats.wejdmark@naturskolan.pp.se
All information kommer att samlas i ”mina
sidor” när du är anmäld. Här syns dina val och
t.ex. kartor över platserna där du ska vara.

www.utenavet.se

Nynäsgård
station

Utsikten Meetings
Stadsparken

Workshopparna dag 1 är 3 timmar långa och ordnas på gångavstånd från Utsikten Meetings
och deltagarna tar sig dit till fots
med hjälp av guider.
Till Stadsparken är det en promenad på 0,7 km och till Svandammsparken är det 2,0 km.

Centrum

Nynäshamns station
Svandammsparken
Utsikten Meetings

Nynäsgård
station

Centrum

Gröndalsvikens station

Workshoppar dag 2 är 1,5 timmar långa och ordnas i två
omgångar på Lövhagen och
deltagarna transporteras dit och
tillbaka med bussar.
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Lövhagen

Nynäshamns station

Arrangör

Konferensen arrangeras av Utenavet - nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande i samarbete med Nynäshamns Naturskola och Nynäshamns kommun.

Målgrupper

Konferensen vänder sig till dig som:
• är skolledare, lärare och annan personal i förskola, grundskola, gymnasieskola,
vuxenutbildning samt arbetar med lärarutbildning och elevhälsa.
• arbetar i naturum, naturskolor och friluftsmuseer
• är landskapsarkitekt, arkitekt, planerare, fastighets- eller naturvårds-förvaltare och
andra som utvecklar utemiljöer för barn och unga.
• är engagerad inom friluftsliv, hälsofrämjande arbete, natur- och kulturvägledning.
I programmet anges de åldersgrupper som workshopparna vänder sig till i första
hand, eller om de rekommenderas för skolledare, planerare och förvaltare.

Årets tema

Årets tema är platser, verktyg och metoder.

Ute är inne 2017
Akademikonferens Uppsala
018-67 20 59 e-post: uteinne2017@slu.se
Mats Wejdmark, Nynäshamns Naturskola, Nynäshamns kommun, mats.wejdmark@naturskolan.pp.se

www.utenavet.se

