
Skolprogram 2021 

Upptäck naturen 
med oss! 

Vi hjälper er att hitta ut 
till ett lustfyllt lärande 

med era elever



NATURUM KULLABERGS 
SKOLVERKSAMHET 2021

Välkomna ut i naturen och till oss på naturum Kullaberg! 

Den unika naturen i Kullabygden lockar till utflykter, upptäcktsfärder och gömmer något för alla. 
Här finns förutsättningar för ett verklighetsanknutet och lustfyllt lärande. Vi erbjuder kostnadsfria 

aktiviteter som låter elever från skolans alla stadier få kunskap och insikt i natur- och 
kulturhistoria – allt i en miljö som väcker fantasi och upptäckarlust. 

Vid alla skolaktiviteter följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer

NATURVÄGLEDNING INNE I NATURUM KULLABERG
För förskola och skola

När? Tisdagar och torsdagar. April - juni samt september - november. 
Var? naturum Kullaberg, Italienska vägen 323, 263 77 Mölle. 
Hur? 20-30 minuters guidning om Kullabergs natur, kultur och miljö inne i naturum tillsammans med en av 
våra naturvägledare. Guidningen kan handla om Kullabergs naturreservat, delar av utställningen, de tillfälliga 
utställningarna om de 17 globala målen, plast i havet, Kullabergs marina reservat vid akvarierna med fiskar 
och andra havsdjur och Kullabergs fåglar. Guidningen anpassas efter önskemål, ålder och kunskapsnivå. 
Bokning krävs.
Tillägg: Möjlighet finns att på egen hand besöka naturum Kullaberg och ta del av utställningarna. 
Kostnad: Kostnadsfritt
Pedagog/Guide: Naturvägledare från naturum Kullaberg.
Gruppstorlek: Ingen maximal gruppstorlek. 
Transport: Ordnas på egen hand. Ingen kollektivtrafik hela vägen fram, enbart till Mölle. 



MARINT TEMA PÅ NATURUM KULLABERG        
För förskola och skola

När? Tisdagar och torsdagar. April - juni samt samt september - november. 
Var? naturum Kullaberg, Italienska vägen 323, 263 77 Mölle
Hur? Vi erbjuder två stationer med olika teman. Ni väljer och bokar in er på bara den ena eller på båda två. 
Cirka 30 min/station. Bokning krävs.
Station 1: Upptäck havet! Visning och spännande fakta vid naturum Kullabergs akvarier och om det globala målet 14 Hav 
och marina resurser. 
Tillägg: Möjlighet finns att på egen hand besöka naturum Kullaberg och ta del av utställningarna.
Kostnad: Kostnadsfritt 
Pedagog/Guide: Naturvägledare från naturum Kullaberg kan bokas i mån av tillgänglighet. 
Gruppstorlek: Rekommenderad gruppstorlek: 20 elever/station. 
Transport: Ordnas på egen hand. Ingen kollektivtrafik hela vägen fram, enbart till Mölle. 

FÅGELTEMA PÅ NATURUM KULLABERG
För förskola och skola

När? Tisdagar och torsdagar. April - juni samt september - november. 
Var? naturum Kullaberg, Italienska vägen 323, 263 77 Mölle
Hur? Vi erbjuder fågelguidning både inne och ute. Cirka 30 min/station. Bokning krävs. 
Tillägg: Möjlighet finns att lägga till det globala målet 15 Ekosystem och biologisk mångfald. 
Kostnad: Kostnadsfritt
Pedagog/Guide: Ornitolog/naturvägledare från naturum Kullaberg kan bokas i mån av tillgänglighet. 
Möjlighet finns att på egen hand besöka naturum och ta del av fåglarna på Kullaberg. 
Gruppstorlek: Rekommenderad gruppstorlek: 20 elever/station. 
Transport: Ordnas på egen hand. Ingen kollektivtrafik hela vägen fram, enbart till Mölle. 



SJÄLVGUIDADE NATUR- OCH KULTURVANDRINGAR PÅ VÄSTRA KULLABERG
För  förskola och skola

När? Mars - juni samt september - november. 
Var? Start vid naturum Kullaberg, Italienska vägen 323, 263 77 Mölle.
Hur? Vandra i er egen takt på Kullabergs stigar, upptäck omgivningen och lär mer om det ni ser. Det finns kortare 
vandringssträckor utöver alternativ 1 och 2. Hör gärna av er om ni har andra behov eller önskemål. 
Alt 1. Land och hav: Självguidad vandring med folder. Länk: https://bit.ly/2P1nCVw
10 informationsstopp med frågor och uppgifter att lösa tillsammans. Start vid naturum Kullaberg och mål vid 
Ransvik (ca 3 km). Tid för vandring och aktiviteter: ca 3 timmar.
Alt 2. Västra Kullaberg runt: Självguidad vandring med folder. Länk: https://bit.ly/2P1nCVw
17 informationsstopp med uppgifter och frågor att lösa tillsammans. Start och mål kan ske vid naturum Kullaberg
(ca 5 km). Tid för vandring och aktiviteter: ca 4-5 timmar
Tillägg: Möjlighet finns att lägga till en 20-30 minuters guidning om Kullabergs natur, kultur och de globala målen 
för hållbar utveckling inne i naturum Kullaberg med en av våra naturvägledare. Bokning krävs. 
Kostnad: Kostnadsfritt
Pedagog/Guide: Naturvägledare från naturum Kullaberg kan bokas 2 timmar i mån av tillgänglighet. 
Tisdagar och torsdagar. Bokning krävs.
Gruppstorlek: Ingen maximal gruppstorlek. 
Transport: Ordnas på egen hand. Ingen kollektivtrafik hela vägen fram, enbart till Mölle. 

SJÄLVGUIDADE KULTURHISTORISKA VANDRINGAR PÅ ÖSTRA KULLABERG
För förskola och skola

När? Mars - juni samt september - november. 
Var? Himmelstorp (för Alt 2 även Möllehässle/Kockenhus/Himmelstorp/Arild) 
Hur? Upptäck Kullabergs spännande natur- och kulturlandskap och lär er mer om Kullabergs kulturhistoria.
Alt 1. Kulturhistorisk vandring vid Himmelstorp: Självguidad vandring med folder. Länk: https://bit.ly/32cY6SB
Lär er mer om Himmelstorps hembygdshistoria (ca 2 km). Tid för vandring och aktiviteter: ca 3 timmar. 
Alt 2. Kulturhistorisk vandring från Möllehässle till Arild: Självguidad vandring med folder. Länk: 
https://bit.ly/321zQ5D
Ta kollektivtrafik till Möllehässle busshållplats och vandra upp till Kockenhus. Under vandringen får ni ta del av 
Kullabergs ålderdomliga kulturlandskap och hembygdshistoria. Från Himmelstorp går ni till Arilds busshållplats, där 
ni kan ta kollektivtrafik tillbaka till skolan (ca 4 km). Tid för vandring och aktiviteter: ca 4 timmar. 
Tillägg: Möjlighet finns att lägga till det globala målet 15 Ekosystem och biologisk mångfald. 
Kostnad: Kostnadsfritt
Pedagog/Guide: Vikingaklädd natur- och kulturpedagog från naturum Kullaberg kan bokas 2 timmar i mån av 
tillgänglighet. Tisdagar och torsdagar. Bokning krävs. 
Gruppstorlek: Ingen maximal gruppstorlek. 
Transport: Ordnas på egen hand. Kollektivtrafik finns till Möllehässle och Arild med retur. 

https://bit.ly/2P1nCVw
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SJÄLVGUIDADE VÅTMARKSVANDRINGAR PÅ VÄSTRA OCH ÖSTRA KULLABERG
För förskola och skola

När? Mars - juni samt september - november. 
Var? Västra Kullaberg (för Alt 2 även Östra Kullaberg) 
Hur? Upptäck Kullabergs spännande natur- och kulturlandskap och lär er mer om Kullabergs våtmarker.
Alt 1. Våtmarksvandring på Västra Kullaberg: Självguidad vandring med folder. Länk:  https://bit.ly/3bMkiHx
9 informationsstopp med frågor och uppgifter (ca 3 km). Tid för vandring och aktiviteter: ca 3 tim.
Alt 2. Våtmarksvandring på Östra Kullaberg: Självguidad vandring med folder. Länk: https://bit.ly/2P18nM9
7 informationsstopp med frågor och uppgifter (ca 7 km). Tid för vandring och aktiviteter: ca.4-5 tim. 
Tillägg: Pedagogiskt material för självguidning finns att låna och även att lägga till det globala målet 15 Ekosystem och 
biologisk mångfald. 
Kostnad: Kostnadsfritt
Pedagog/Guide: Naturvägledare från naturum Kullaberg kan bokas 2 timmar i mån av tillgänglighet. 
Tisdagar och torsdagar. Bokning krävs. 
Gruppstorlek: Ingen maximal gruppstorlek. 
Transport: Ordnas på egen hand. Alt. 1. Kollektivtrafik finns till Mölle. Alt 2. Ta kollektivtrafik till Möllehässle och vandra 
upp till Björkeröd. 

MARINPEDAGOGISKA AKTIVITETER NÄRA ER
För grundskola och särskola i nordvästra Skåne 

När? Vårterminen 2021, läs mer på hemsidan www.mitthav.nu. Där finns också länk till bokningssidan.
Var? För strandaktiviteter väljer ni vilken strand ni vill undersöka och övriga lektioner kommer vi till er skola. 
Hur? Mitt Hav – Skäldervikens och Kattegatts vatten genomförs av Leader Nordvästra Skåne med Öresund. 
Mitt Hav har flera marinpedagogiska lektioner. Läs mer på hemsidan www.mitthav.nu. 
Kostnad: Alla lektionerna är kostnadsfria. 
Pedagog/Guide: Marinbiologerna Kristin Johansson och Carina Jakobsson. 

https://bit.ly/3bMkiHx
https://bit.ly/2P18nM9
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Välkomna att höra av er för mer information och bokning!
Samtliga aktiviteter erbjuds i mån av tillgänglighet. Så först till kvarn!

Helen Thorn Jönsson
naturvägledare/natur- och kulturpedagog

helen.thorn.jonsson@lansstyrelsen.se
042-34 70 56

010-224 16 74

FORTBILDNING 
För pedagoger

Utomhuspedagogik
När? Tisdagar och torsdagar. April - juni och september - november. 
Vad? Valfri fortbildning (2-3 timmar) med anpassad guidning och utomhuspedagogik ex. botanik, ornitologi, zoologi, geologi, 
marinbiologi, Kullabergs hembygdshistoria och de 17 globala målen för en hållbar utveckling. 
Var? Fortbildningen kan ske inne i naturum Kullaberg eller utomhus på olika platser i Kullabergs naturreservat. 
Innehållet skräddarsys efter önskemål och vår förmåga. 
Kostnad: Kostnadsfritt
Gruppstorlek: Ingen maximal gruppstorlek.

Grön Flagg - rådgivning
När? Tisdagar och torsdagar. April - juni och september - november. 
Vad? Miljöcertifiera din skola! Vi erbjuder rådgivning genom Håll Sverige Rents information om Grön Flaggarbete för förskolor 
och skolor, inför uppstart som leder till Grön Flaggs miljöcertifiering. 
Var? Antingen på naturum Kullaberg eller besöker vi er skola och tillhandahåller uppstartsmaterial (2-3 timmar). 
Kostnad: Kostnadsfritt
Gruppstorlek: Ingen maximal gruppstorlek.


