
Vad är upplevelseskolan?
Ute är inne

Upplevelseskolan, som huserar på Kyrkskolans mark på norra Värmdö, erbjuder
undervisning i friluftsliv med direkt koppling till det centrala innehållet för idrott och
hälsa för alla årskurser - friluftsliv på riktigt.

Upplevelseskolan är en arbetsmetod att lära, upplevelsebaserat och samtidigt
ämnesintegrerat för att nå målen i Lgr11 / GY11.

Vi arbetar för att motverka det som vi kallar ”naturanalfabetism” och samtidigt betona
en verksamhet utomhus på Värmdö. Allt till en mycket förmånlig kostnad.

Var finns vi?

Upplevelseskolan huserar vid
Kyrkskolan på norra Värmdö. Att ta sig
hit är enkelt med buss 437-439 och tar
exempelvis ca 30 minuter från Nacka
trafikplats till vår hållplats Värmdö
Klockargård.

Vad vi erbjuder - ett axplock
Prova på segling

- Vi lär oss om segling i våra stabila kölbåtar eller i
Optimistjollar.
Att segla är att förflytta fokus från omvärlden till
nuet. Att höra vattnets kluckande och vindens ljud,
att förstå kraften i seglen ger ofta en känsla av flow.
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Iskunskap

- När vintern kommer lägger sig en mycket stabil
och pedagogisk is på fjärden precis vid skolans
tomt. Upplevelseskolan erbjuder undervisning i
iskunskap och säkerhet på en riktig is under
mycket säkra former.

Lägerskola

- Till våren erbjuder vi lägerskola med övernattning på en skärgårdsö. Vi paddlar och / eller
seglar dit, lär oss om en lägerplats, bygger vindskydd och lagar mat. Era lärare bor över
med eleverna och Upplevelseskolans personal återkommer på morgonen.

Vad behöver er grupp?

- Möjligheterna till aktivitet är många. Exempelvis kan vi erbjuda gruppstärkande övningar,
matlagning på stormkök, byggande av vindskydd / tarp, fiske, naturkunskap och allmansrätt
med mera. Kontakta oss för att skräddarsy ert upplägg!

Vad kostar det?
Aktuella priser:

Halvdag per elev från Nacka och Stockholms kranskommuner och verksamheter: 60 kr

Heldag per elev från Nacka och Stockholms kranskommuner: 120 kr

Halvdag per elev hemmahörande i Värmdö Kommun i kommunal verksamhet: 20 kr

Heldag per elev hemmahörande i Värmdö Kommun i kommunal verksamhet: 40 kr

När kan min klass komma?

Vi tar emot grupper året om! Hör av er för bokning och information.
Välkomna önskar upplevelsepedagogerna
Roger Hansson och Håkan Hammarberg.
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