
 

Ekoturen erbjuda under hela året pedagogiska naturutflykter med olika upplägg efter 

överenskommelse och vi utgår från läroplan. 

Exempelvis till; 

 Geocaching (förra årets nyhet), Mer kunskap runt natur och friluftsliv via att locka ut 

teknikintreserade ungdomar ut i naturen via geokaching. Framförallt för elever från 

högstadiet, gymnasiet, fritidsgårdarna, fritidshemmen, IK-klasser och för ensamkommande 

flyktingbarn. Vecka 4-5, 7-15, 39-45.  

 Vinter turer med isvett och vinterekologi (förra årets nyhet), för växter och djur. Framförallt 

för elever från mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet, fritidsgårdarna, fritidshemmen, IK-

klasser och för ensamkommande flyktingbarn. Vecka 4-5, 7-15, 39-45. 

 
 Pimpelturer. Bussen har all utrustning för en härlig friluftsdag med pimpling. Isborrar, ispikar, 

pimpelspön. 

Här kan vi göra upp en eld där vi kan grilla lunchen. 

 Getåravinen (alla åldrar). Under denna tur så kan vi håva i vatten håva på land, vaska guld. Vi 

gör inte upp någon eld, så här är det kall lunch som gäller. Här skulle passa med ett stopp för 

att jämföra naturtyper med Marmorbrukets natur. Sedan avslutar vi dagen med att titta på 

vattenorganismerna i bussens mikrolupp. 

 Mela (alla åldrar). Under denna tur kan vi håva i vatten, håva på land, skogspromenad, 

överlevnads tema, meta, mäta siktdjup, göra både kemiska och biologiska undersökningar av 

vattnet. Här kan vi göra upp en eld där vi kan grilla lunchen. Vid varmt vatten i sjön, så kan 

eleverna också bada. Sedan avslutar vi dagen med att titta på vattenorganismerna i bussens 

mikrolupp. 

 Lilla älgsjön och drömgruvan.(alla åldrar) Under denna tur kan vi hacka mineraler (en stopp 

under en geologidag), håva i vatten, håva på land, skogspromenad, överlevnads tema. Här 

kan vi göra upp en eld där vi kan grilla lunchen. Vid varmt vatten i sjön, så kan eleverna också 

bada. Sedan avslutar vi dagen med att titta på vattenorganismerna i bussens mikrolupp. 

 Marmorbruket (mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet) Under denna tur får vi lära oss om den 

kalkrika markens flora, kultur studiebesök i Marmorbrukets utställning (tisdag och torsdag 

f.m), vi besöker också den fina naturutställningen som Norrköpings kommun har anordnat. 

Här är perfekt stopp för att jämföra olika naturtyper (först till Getåravinen och sedan till 

Marmorbruket). Det kan också vara ett av stoppen om ni gör en kultur resa. Här kan vi göra 

upp en eld där vi kan grilla lunchen. 

 Åka till andra olika naturtyper. Klassen kan delas upp i olika ”naturtyps stationer” förbereda 

vid respektive naturtyp och sedan redovisa sin naturtyp för sina klasskompisar. 



 ”Friluftsliv” kan genoföras via ekoturens material som finns i bussen. 

 Ett alternativ eleverna kan välja att göra på den stora gemensamma frilufsdagarna. 

 Arkösund. (mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet) På den här turen, så är det Östersjö 

kunskap som gäller. Vi håvar i blåstång, tittar igenom naturutställningen och gör en 

utbildnings tips promenad. Efter de stationerna, så gör vi upp en el. Medan vi väntar på 

glöden kan eleverna bada eller fiska. Sedan avslutar vi dagen med att titta på 

vattenorganismerna i bussens mikrolupp. 

 Svampturer. (alla åldrar) Dessa underbara höstturer då barn från förskolan både ser, luktar, 

känner och hör på svampen (många sinnen där). Jag är en svamptokig, så under dessa turer 

får man kunskap om uppdelning av olika svampar, vilka som är ätliga och vilka som är giftiga. 

Vi får kunskap om svampens viktiga samspel inom ekologin i naturen. m.m.   

 Grottturen. (mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet) En härlig friluftsdag med fysik 

aktivitet, spänning och naturligtvis stopp där vi tittar närmare på naturen. Vi göra upp en eld 

där vi kan grilla lunchen.  

 Tomtetur med naturupplevelse i Getåravinen. OBS. Tomten finns kvar även denna vinter 

också. Skynda att boka. 

 Kom med egna önskemål. Det finns massor med bra lösningar man kan göra för att använda 

sig av EKOTUREN. 

Kostnad: 

Heldagstur 2600 kr exl moms (25% moms = 650 kr) summa 3250 kr inkl moms 

Halvdags tur 2200 kr exkl moms (25% moms = 550 kr) summa 2750 kr inkl moms 

Tomten och Getåravinen 2500 kr exl moms (25%moms = 625 kr) summa 3 125 kr inkl. moms 

Arkösund med Östersjökunskap (t.o.m år 4)  1800 kr exkl moms (25%moms = 450 kr), summa 2250 kr 

inkl moms. 

Marmorbruket med dess utställning. 1800 kr exl moms (25% moms = 450 kr), summa 2250 kr inkl 

moms. 

NYHET 1 och 2: 2000 kr exkl moms (25% moms= 500 kr), summa 2500 kr inkl moms. 

Ring eller skriv till mig för mer information: 

e-post: anette@ekoturen.se 

telefon: 0702862206. Välkommen UT önskar Anette på Ekoturen  
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