
Sommarlov 2021 
i blomstrande Nora

 

Under sommarlovet anordnar Nora Naturskola aktiviteter för barn som 
går i Årskurs 4, 5 och 6. Även vårdnadshavare får delta! 

Aktiviteterna kommer att vara utspridda över hela sommarlovet och 
det går bra att vara med på flera aktiviteter. Vi kommer att starta alla 
aktiviteter från skolorna i Ås (tisdagar) och Gyttorp (onsdagar). På tors-
dagar är aktiviteterna på Alntorps Ö (förutom under cykeläventyr 17 
juni) och då får hela familjen vara med. Aktiviteterna startar klockan 12 
eller 13 och slutar vid 16. Alla aktiviteter är gratis! 
Anmäl dig till aktiviteterna som du vill gå på, om du vill vara säker på 
att få plats på aktiviteterna. 
Uppdateringar och länk till anmälan finns på 
nora.naturskyddsforening.se

Cykeläventyr
Cykelrunda mellan Nora, 
Gyttorp och Ås. Cykel och 
hjälm är obligatoriskt. Ta 
med fika! Det finns cyklar 
att låna, hör av er i god tid 
innan i så fall.

Ås 15 juni kl 12-16
Gyttorp 16 juni kl 12-16
Nora (Järntorgsskolan) 
17 juni kl. 12-16

Paddla kanot
Vi samlas vid skolan och 
går gemensamt till sjön. 
Ta med fika och intyg från 
vårdnadshavare att de är 
simkunniga och får paddla. 
Kanoter mm finns att låna.

Ås 22 juni kl 12-16 
Gyttorp 23 juni kl 12-16
Alntorps Ö 24 juni kl 12-16

Kartkunskap
Vi lär oss hur man använ-
der topografiska kartor och 
kompass. Sen blir det 
skattjakt efter karta.

Ås 29 juni kl 12-16
Gyttorp 30 juni kl 12-16
Nora (Alntorps Ö) 1 juli kl 
13-16

https://nora.naturskyddsforeningen.se/


Göra eld & laga mat
Lär dig laga mat på storm-
kök och över öppen eld (om 
det inte är eldningsförbud) 
Regnar det sätter vi upp tarp 
(presenning). 

Ås 6 juli kl 12-16
Gyttorp 7 juli kl 12-16
Alntorps Ö 8 juli  kl 13-16

Skapa konst i naturen 
Vi tillverkar småkryp, blom-
mor, växter av olika material 
och tekniker te x tälja, vika 
papper, måla eller göra skulp-
turer av naturmaterial.

Ås 13 juli kl 12-16
Gyttorp 14 juli kl 12-16
Alntorps Ö 15 juli kl 13-16

Skogsäventyr
Vi vandrar, pratar utrustning 
och ser om det finns ätliga bär, 
svampar och andra saker. 

Ås 20 juli kl 12-16
Gyttorp 21 juli kl 12-16
Alntorps ö 22 juli kl 13-16

Naturhjältar
Vi hjälper djuren genom att 
bl.a. bygger fågelholkar, flad-
dermusholkar och bihotell. 
Vi kommer även att slå en 
äng med lie. Pris till bästa 
natur hjälten. 

Ås 27 juli kl 12-16
Gyttorp 28 juli kl 12-16
Alntorps Ö 29 juli 13-16

Övernattning
Anmälan krävs! Vi slår upp tält, 
lagar mat, paddlar och pratar 
utrustning. Det finns några tält, 
liggunderlag och sovsäckar att 
låna.

Alntorps Ö 4 - 5 augusti, OBS 
tiden är kl 14.00 - ca kl 11.00 

Paddla kanot 
Vi samlas vid skolan och går 
gemensamt till sjön. Ta med 
fika och intyg från vårdnads- 
havare att de är simkunniga 
och får paddla.

Ås 10 augusti kl 12-16
Gyttorp 11 augusti kl 12-16

Östersjön Stendörren 12 augusti (heldag) 
Vi följer vattnets väg från Nora till Östersjön (Stendörren 
naturreservat). Bad från klippor och håvning av småkryp 
i vattnet. För de som varit med vid minst 4 tillfällen under 
sommaren. 100 kr för bussresan. Anmälan krävs. Tag med 
matsäck som lunch och fika och vattenflaska och solskydd. 
Kläder efter väder.
Avfärd: Nora Station kl 7.00, 
Ås kl 7.15, Gyttorp kl 7.30
Hemkomst: ca kl 19.

Uppdateringar och länk till anmälan finns på nora.naturskyddsforening.se

https://nora.naturskyddsforeningen.se/

