
Viktiga datum  

31  januari 2011  
Första dag för anmälan   
 
 

15 maj  2011  
Sista dag för tidig registrering  
 
 

19 augusti 2011  
Sista dag för anmälan  
 
Arrangörer  

Utenavet  

Friluftsfrämjandet 

Movium  - Centrum för stadens 

utemiljö 

NCFF - Nationellt centrum för 

främjande av god hälsa hos 

barn och ungdom   

NCU - Nationell centrum för  

 utomhuspedagogik  

Skogen i skolan 

Sveriges Naturskoleförening 
 

Lokal styrgrupp  

Malmö stad 

Malmö högskola 

Region Skåne 
 

Lokal projektgrupp  

SLU - Sveriges lantbruks- 
 universitet  

RCE Skåne  

Högskolan i Kristianstad  

Drömmarnas Hus 

SEA-U vattenverkstad 

Malmö Naturskola 

Malmö Museer  

Inbjudan  
Nu upprepar vi succén från 2007 och 2009. Då kom 900 deltagare 

till Sveriges största konferens om utomhuspedagogik. Den här 

gången arrangeras Ute är inne i Malmö av Utenavet i samarbete 

med skånebaserade myndigheter och organisationer. 

Årets tema  
Årets tema är mångfald och lärande i stadens natur- och kultur-

landskap. 

Konferensen vänder sig till 
Skolledare, pedagoger och övrig personal inom förskola, 

grundskola och gymnasieskola, samt lärarutbildningar och 

skolhälsovården. 

Landskapsarkitekter, arkitekter, planerare och andra som     

arbetar med utvecklande utemiljöer för barn och unga. 

Alla som är ideellt engagerade exempelvis inom friluftsliv,   

hälsofrämjande arbete, natur- och kulturvägledning. 

 

Nationellt nätverk för främjande av utomhuspedagogik  



Årets konferensnyheter  

Möte mellan forskare och 
praktiker  
 

Vetenskapligt symposium  
 

Tankesmedjor  
 

Nordiska  workshopledare 
 

Gemensam bankett  
 
Möjlighet till studiebesök i 
anslutning till konferensen    
 

Ute är inne 2011  
Den tredje konferensen om utomhuspedagogik öppnar dörrarna till 

morgondagens skola. Här tar du del av både nya och beprövade    

verktyg för lärande i lokal skolutveckling, med närmiljön som lärmiljö. 

Att visa vägen till kunskap är en av skolans uppgifter. Utbildningen 

ska enligt läroplanen främja hälsa, lärande, lek och en allsidig          

utveckling i ett livslångt perspektiv. Genom utomhuspedagogik och 

friluftsliv kan skolans alla ämnen och teman göras levande utifrån  

läroplanen. Upplevelser i utemiljön erbjuder ett variationsrikt lärande 

där boklig bildning växelverkar med sinnliga erfarenheter. Utomhus 

förenas känsla, handling och tanke.   

Årets konferens har stadens utemiljö i centrum - med inspiration från 

havet, kulturlandskapet, parker och torg och andra spännande platser 

i staden. 

 

 

Konferensavgift  (preliminära uppgifter) 

Bankett  
Ett färgsprakande arrangemang med mat, underhållning och andra 
trevligheter. Du förbokar din medverkan i samband med anmälan.  
  

Anmälan  
Anmälan gör du via särskilt formulär på www.utenavet.se.  
Första dag för anmälan är den 31 januari 2011.  
 

Boende  
Det finns ett brett utbud av boendealternativ i Malmö, från vandrar-
hem till fyrstjärniga hotell. Vi kommer att förboka ett antal rum i oli-
ka prisklasser till specialpriser. En bokningskod kommer att meddelas 
vid senare tillfälle. Uppgifter om priser och hotell kommer att läggas 
ut på vår hemsida framöver.  
 

Kontaktuppifter 
All övrig  information finner du på vår hemsida www.utenavet.se                
 
Sofia Green, tfn 019-301477, e-post sofia.green@oru.se       
Åsa Hellström, tfn 040-342223, e-post asa.hellstrom@malmo.se  

Registrering   Senast den 15/5 2011  Fr.o.m. den 16/5 2011  

Per person  2345:- exklusive moms  2645:- exklusive moms  

Per person  
I grupp från samma  

arbetsplats/gemensam faktura, 

minimum 4 personer  

2145:- exklusive moms  2445:- exklusive moms   

Sista anmälningsdag är den 20 augusti 2011   

mailto:sofia.green@oru.se
mailto:asa.hellstrom@malmo.se

