
Forældrerådet kan være med til at skabe et godt sammenhold i klassen og  
en anderledes skoledag med fagligheden i højsædet på en lejrtur til Avnø Naturskole.

Et stort køkken, lyst opholdsrum og sovesale med treetagers køjesenge 

- de grundlæggende faciliteter er i orden. Så det er let at gå til.

Naturvejledning foregår med klassens lærere i skoletiden.

Indholdet aftales med lærerne, så faglighed og relevans er i top.

PRISER: 
Kr. 70,- pr. person pr. nat for både børn 
og voksne. Naturvejledning er gratis. 
Dette gælder for kommunale skoler og 
dagtilbud i Næstved og Vordingborg.

KOM DERUD 
De fleste forældre arrangerer privat  
kørsel af eleverne til og fra Avnø. 
Alternativt kan skolen arrangere billig 
kørsel med skolebusser i tidsrummet 
kl. 9 - 13.

BOOKING 
Send en mail til Kari Hald. 
Skriv skolens navn, klassetrin, dit navn, mobil-
nummer og mailadresse samt jeres ønsker.

Når vi har en aftale, får kontaktpersonen en 
kontrakt, der skal udfyldes og returneres.

Kender du ikke Avnø?  
Tjek vores hjemmeside 

www.avnoe.dk
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Du kan gi’ dit barn  
en god oplevelse på Avnø

AVNØ
NATURCENTER
mellem himmel & hav
Naturvejleder KARI HALD
Flyvervej 40, Avnø, 4750 Lundby
T:  55 36 63 46 
M: 22 49 65 95 
@: kah@nst.dk 
www.avnoe.dk 



Tre modeller tilpasset familielivet
FREDAG TIL LØRDAG
Naturformidling fredag formiddag  
– tidlig afrejse lørdag formiddag:

4 – 5 forældre kører eleverne ud på Avnø. 
Ankomsttidspunkt er typisk mellem  
kl. 8 – 10. 

Klassens lærere mødes med eleverne  
på Avnø. 

Lærere og naturvejleder tager ud i naturen 
og arbejder med det tema, som er aftalt på 
forhånd. Forældrene er velkomne til at være 
med som hjælpere.

Derefter introduceres eleverne for regler- 
ne i Avnø Naturskole og flytter ind i sove-
salene. Forældrene overtager ansvaret for 
eleverne inden lærerene tager afsted. 

Forældrene introduceres til stedets regler,  
faciliteter m.m. før vi holder fyraften. 
Forældre og elever overnatter på egen 
hånd på Avnø.

Lørdag formiddag pakkes sammen, gøres 
rent og naturskolen forlades aflåst. 

SØNDAG TIL MANDAG 
Naturformidling mandag formiddag  
– mulighed for sen afrejse mandag:

Forældre og elever mødes på Avnø om sønda-
gen. Et par forældre har på forhånd fået en intro-
duktion til stedet, så de kan låse sig ind. Forældre 
og elever overnatter på egen hånd til mandag.

Mandag morgen møder naturvejleder og klas-
sens lærere og vi tager ud i naturen og arbejder 
med det tema, som er aftalt på forhånd. Foræl- 
drene er velkomne til at være med som hjælpere.

I løbet af mandagen pakkes sammen, gøres rent 
og naturskolen forlades aflåst. 

TO DAGE MIDT PÅ UGEN 
Naturformidling begge dage - sen afrejse dag 2:

Første dag forløber som eksemplet for FREDAG 
TIL LØRDAG. Anden dag ankommer naturvej- 
leder og klassens lærere igen og arbejder videre 
med temaet i naturen.

På anden dag pakkes sammen, gøres rent  
og naturskolen forlades aflåst. 


