
      Du Me Naturen 2016- 2017 

 Ett hälsofrämjande projekt inom Kimitoöns kommun 

där vi utvecklar utomhusverksamhetskulturen inom 

småbarnspedagogiken 

 



Kimitoöns kommun 
 En tvåspråkig skärgårdskommun 

 6900 invånare 

 395 barn under 7 år (2016) 

 323 barn i kommunal dagvård (2017, förskola och eftermiddagsverksamhet 

inräknade) 

  5 daghem och förskolor, 14 familjedagvårdare, (ett privat gruppfamiljedaghem, 

ett privat lekis) 

 



Projektets mål 

• Få in mer utomhuspedagogik i verksamheten 

• Skapa ändamålsenliga utelärmiljöer 

• Samarbete med andra aktörer 

• Ge personalen färdigheter och redskap så att de skall 

känna sig trygga i att utveckla utomhusverksamheten 



Hur vi startade upp 

 Kick off, alla enheter fick höra om projektet. 

 En representant från varje enhet bildar en 

arbetsgrupp; Naturtrollen. Deras uppgift blir att 

inspirera kollegor, barn och föräldrar till mer 

utevistelse. 

 Praktisk fortbildning för Naturtrollen. 

 



Fortbildningsdag 1 vid Silva daghem: Samarbetslekar 

och rörelselekar med Folkhälsan. Studiebesök till 

Silvas uteförskolegrupp. 

 



Fortbildningsdag 2 vid Furubo daghem: ”Hitta 

Vilse” med Folkhälsan och ”Djuren och naturen i 

skogen på vintern” med Naturskolan i Åboland 

 



Fortbildningsdag 3 vid Sofia daghem: ”Hur kan vi 

utveckla våra dagisgårdar ur ett barnperspektiv?” 

Med Viva-garden. ”Chilla och avslappning 

utomhus” med Folkhälsan. 

 



 

 

 

 

 

Naturtrollen och Folkhälsan ordnade 

”Inspirationskväll” för kollegorna. 

 



Fortbildningsdag 4 vid Hulta daghem: ”Aistiretki, 

merenrantaretki ja ympäristökasvatus”, Kristiina 

Tiainen / Saaristohetki 

  



Fortbildningsdag 5 vid Hitis/Rosala förskola: 

”Hinderbanor och mini-orientering” med 

Folkhälsan. Samt delgivning om vad vi lärt oss på 

utomhuskonferens. 



Fortbildningsdag 6 i Tenala: Äventyrsbanor 

och nattorientering med vildmarksguider 

från Axxell. 

 



Naturtrollen och pedagogiska ledarna deltog i 

Ulos-Ut-Out, storevenemang kring 

utomhuspedagogik juni 2017 i Åbo/Sagu 

 



Personal deltog i Ute är inne, 

utomhuspedagogikens konferens sept. 2017 i 

Nynäshamn/Sverige. 

 



”Utekul” för alla 96 stycken 4-5 åringar i 

kommunens dagvård tillsammans med 

Naturskolan i Åboland, Folkhälsan och 

kommunens fritidsenhet. 

 



Naturtrollen drog ”Utekul” vid daghemmen för 

alla 1-3 åringar, inkl. fam. dagvårdarnas barn 

 



Material som stöder utomhuspedagogik och 

rörelseglädje. 

 

 



Mobila skogsstationer 

 



En digital bok om huvudpersonen Isla har gjorts, 

där hela projektets innehåll knyts ihop  

 



Personalens utvärdering 
 Personalen glada över de konkreta verktyg de fått genom att själva ha fått testa på. 

 Projektet har motiverat personalen att besöka naturen oftare än tidigare. 

 Insikt i att även små barn kan delta i utomhusverksamhet. 

 Barnens och föräldrars inställning till utelärmiljön och utomhusverksamhet kommer 
ännu att utvärderas våren 2018 av socionomstuderande från yrkeshögskolan Novia. 

 Konkreta förändringar enhetsvis: 

    * Silva daghem: Skogsutfärder mer regelbundet, där vistelsen är mer planerad än   
tidigare.    Mer gympa, speciellt utegympa. Överlag mer rörelse och lek utomhus. 

    * Furubo daghem: 1 gång/v. skogsutfärd / Mulle (tidigare varannan vecka). Mer 
utomhusgymmastik och lärorika lekar och uppgifter utomhus nu och då. 

    * Sofia daghem: Ökat med promenad 1 dag /v. Mer utomhus än tidigare på 
eftermiddagarna. Använt sig av skogen mer, t.ex. då det är lerigt på gården. Matematik och 
orientering utomhus. Daghemmet har en gemensam skogsdag 1 gång/månad. 

    * Hulta daghem: Mer pedagogik bakom det som görs ute. Mer rörelse blir det i samband 
med ökad utomhusvistelse. Personalen byter grupper så att den som deltagit i projektets 
fortbildningar tar med alla husets grupper till skogen 1 dag/v. 



Hur fortsätter vi? 
 Naturtrollen får planeringstid för att fortsätta jobba för mer 

utomhusverksamhet på sina enheter. 

 Nätverksträffar 

 Utställningar 

 Instagram: dumenaturen 

 En idébank i digital portal tillsammans med Yrkeshögskolan 

Novia 

 Hösten 2018 kör hela personalen igång sitt verksamhetsläsår 

med fortbildningsdag innehållande workshops kring 

utomhuspedagogik i skogen, välkomna med! 



 

På Kimitoön har vi härliga skogar 

och vacker skärgård; enligt oss den 

bästa lärmiljön vi kan ge våra barn!  

 

 Följ oss gärna på Instagram: dumenaturen  

   eller på: peda.net 

 Tack!  

 


