
Gratis koloni med Naturligvis på Koloni                                           

Tre dage med fordybelse, undersøgelser og jagten på spørgsmålene og svarene i naturen.  

Tag med på koloni i juni og hjælp os med at afprøve aktiviteter til Naturligvis på Koloni til sommerens 
kolonier. Vi skal undersøge naturen på kryds og tværs for at finde svarene på børnenes egne spørgsmål, og 
nogle vi har med som inspiration til, hvad vi kan undersøge. 

Naturligvis på Koloni har til sommerens kolonier grej ude på alle kolonier og inspiration til, hvordan børn og 
voksne sammen kan være nysgerrige og arbejde med naturen rundt om kolonierne.  

Inden vi sætter aktiviteter i gang på kolonierne, vi vil gerne prøve det af med en skoleklasse fra 4., 5. eller 6. 
klasse, og det kunne måske være jer?  

Vi inviterer til én gratis koloni med Naturligvis på Koloni i tre dage på kolonien Østersøen på Møn. Kolonien 
bliver fra mandag 7. juni til onsdag 9. juni. I skal være med på at prøve aktiviteter af i skoletiden og give os 
feedback på jeres oplevelse med dem. Anders og Helen fra Naturligvis på Koloni er med jer under hele 
opholdet. Vi har aktiviteter med, som vi sammen prøver af. I får fri omkring kl. 15, så der er også tid til at 
holde fri eller have andre aktiviteter med.  

Vi sørger for bustransport til og fra Møn, Inge Voigt sørger for mad i samarbejde med jer. I skal selv 
medbringe madpakker til mandag (frokost). 
 
Da vi skal bruge billeder og video til at reklamere for projektet, skal der medbringes en fototilladelse. Den 
bliver tilsendt til vinderholdet med yderligere informationer om opholdet. 

Hvornår: 7. til 9. juni 2021 

Hvor: Kolonien Østersøen, Møn: https://kolonierne.dk/koloni/oestersoeen/ 

Hvem: 4., 5. og 6. klasse 

Hvor mange: Der er plads til én klasse 

Hvordan søger I: Send en mail senest 10. maj til naturligvis@kolonierne.dk og skriv, hvem I er, og hvorfor 
det er jer, der skal på koloni med Naturligvis på Koloni på Østersøen. I får besked 12. maj, om det er jer, der 
skal på en gratis koloni.  

Hvem er Anders og Helen? 

Anders Andersen er projektmedarbejder på Naturligvis på Koloni, og vil tage billeder og film på kolonien. 
De skal bruges til at formidle Naturligvis på Koloni på Kolonierne.dk og på de sociale medier. 

Helen Holm er naturvejleder hos Naturligvis på Koloni og har masser af ideer med til ting, vi skal ud at 
undersøge.  

Se mere om Naturligvis på Koloni her: https://kolonierne.dk/aktiviteter/ 

PS. Kolonierne finansierer ikke vikarmidler eller time- og dagpenge til lærerne, det skal egen skole betale. 
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