Sävö

Lägerskola

Mellan Stendörrens naturreservat och Trosa
ligger Sävö. Ön ligger endast 300 meter från
fastlandet med Källvik som närmaste brygga.
Sävö har varit naturreservat sedan 1987 och
våren 2000 invigdes Sävö lägerskola.

Till Sävö kan du komma med din klass under
hela maj och första veckan i juni samt under
september och första veckan i oktober alla
vardagar.

Ön har en fantastisk natur med klipphällar,
branta berg, skogar, ängsmarker och
omväxlande strandmiljöer. På Sävö finns gott
om rester av det gamla odlingslandskapet
som t ex hamlade träd.
På Sävö är man långt från affärer och
gatlampor. Stadens brus är under vår och
sommar ersatt av fågelsång och orkidéer och
andra ängsblommor frodas. Under höstens
mörka kvällar är stjärnhimmeln fantastisk.
Sörmlandsleden har en rundslinga på ön, det
finns roddbåtar att låna och goda
fiskemöjligheter.

Lägerskolans naturpedagogiska verksamhet
riktar sig till barn och ungdomar från åk4 t o
m. gymnasiet i hela Södermanlands län.
Under dagtid är det till stor del lektioner
utomhus och Naturskolans pedagoger håller i
undervisningen.
Att åka på lägerskola är ett trevligt sätt att
uppleva naturen, svetsa ihop en skolklass,
inleda eller avsluta en termin. Det är
inspirerande att byta miljö och bryta vardagen.
Dessutom är det hälsosamt att vara utomhus.
Ni sover på vandrarhem och där kan ni också
laga mat tillsammans.

Exempel på program för en tvådagarslägerskola (mellanstadieklass)
Första dagen
Förmiddag: Båttur från Källviks brygga och
inkvartering på vandrarhemmet. Därefter en
guidad vandring med studier i Sävös vackra och
spännande natur- och kulturlandskap.
Efter lunch: Geocaching där man med hjälp av
GPS hittar olika uppgifter som man tillsammans
i en grupp ska lösa i naturen.
Efter ca kl.16: Klassens eget program (fiska,
skåda fågel, tova ull, måla, lägereld etc.)
Andra dagen
Hela dagen ägnas åt att undersöka växt- och
djurlivet i Östersjön samt havets ekologi.
Praktiska undersökningar genomförs både på
stranden och i labblokalen som är välutrustad
med stereoluppar, mikroskop och
bestämningslitteratur.
Med högstadie- och gymnasieklasser lägger vi
tonvikten på ekologi, artkunskap, hållbar
utveckling, friluftsliv och hälsa – allt efter
lärarnas och elevernas önskemål.

Läroplanen
Under två dagar på Sävö finns många tillfällen
för att jobba mot läroplanens mål utifrån ett
upplevelsebaserat lärande.
I Sävö gårds gamla lada finns undervisningslokaler.

Hamlade träd på Sävö.

Vi har utarbetat ett dokument som kan vara ett
stöd i er planering (för åk 4-6). Ju mer tid ni har
möjlighet att lägga på för- och efterarbete i
anslutning till lägerskolevistelsen desto bättre
blir kunskapsinhämtandet.

Kostnader

Praktisk information

En resa till och vistelse på Sävö behöver inte
bli så kostsam, speciellt inte om föräldrar kan
ställa upp med biltransporter till Källviks
brygga.

På vandrarhemmet finns totalt 35 sängplatser
fördelade på 8 rum. Kuddar och täcken finns
samt köksutrustning för självhushåll, kylskåp,
frys, spis, ugn, mikro, kaffebryggare. Dusch
och mulltoa finns i ett separat hus.

Boendet på vandrarhemmet kostar endast
60 kr/person och natt (ordinarie pris är
250-350 kr).
Båttransporten kostar 50 kr för barn och
100 kr för vuxna.
Kostnaden för eleven blir sålunda bara 110 kr
för två dagar och 170 kr för tre dagar. Vilken
annan studieresa eller klassresa kan fås till
det priset?
Lunchmat brukar klasserna få med sig från
skolan, övriga måltider tas hemifrån eller
inhandlas gemensamt av några föräldrar.

Ta med din klass till

Sävö lägerskola

Fortbildning i utomhuspedagogik
På Sävö lägerskola har ni möjlighet att
fortbilda er inom arbetslaget. Samla dina
kollegor och kontakta oss så lägger vi
tillsammans upp ett kursprogram.

För skolklasser från Nyköpings kommun
innebär handledning av Naturskolans
pedagoger, tillgång till undervisningslokaler
och utrustning ingen kostnad.
För skolor från andra kommuner i
Södermanlands län är det en kostnad på
3000 kr per dag.
Kontakta Nyköpings Naturskolas pedagoger
för mer information och bokning. Alla
kontaktuppgifter finns på vår hemsida
http://nykoping.se/naturskolan
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