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Fortbildning för dig som är lärare

Bokning och information: www.nrm.se/fortbildning Anmälan är bindande

Alla våra fortbildningstilfällen är kostnadsfria och kopplade till läroplanens mål och kursplaner.

•  En unik filmupplevelse i storformat 

•  Välj vilken film som ska visas för din klass

•  Rabatterade priser för elever och lärare

Cosmonova med klassen  
• Lär dig att använda utställningarna i  
 din undervisning

• Ta del av det senaste inom museets forskning 

• Se filmer på Cosmonova

• Få tips på praktiska övningar att 
 göra i klassrummet

• Boka på nrm.se/skolor

Gratis fortbildning för lärare 

•  Boka en visning eller en minilektion med  
 våra museipedagoger

•  Våra program kopplar till centralt  
 innehåll inom NO- och SO-ämnen

•  Boka på 08-51 95 40 00

Boka ett skolprogram 
•   Våra utställningar erbjuder din klass  
 en annorlunda och spännande lärmiljö 

•   Lektionsmaterial till utställningarna

•   Fri entré till samtliga utställningar

På egen hand med klassen  

Ons 5 sep 17.00 -  18.00 Filmen Dream Big på Cosmonova, åk 4- Gy

Tor 13 sep 16.00 - 19.00 Höstvandring i museets närnatur, åk 1-6

Tis 2 okt 16.00  - 19.00  Återupptäck utställningen Natur i Sverige, åk F-9

Ons 17 okt 16.00  - 19.00 Orientering på stjärnhimlen, åk F-3

Tor 25 okt  16.30 - 19.30 Livets utveckling och organismers anpassningar, åk 4- Gy

Tis 13 nov 17.00 - 20.00 Skapa dinosaurer, andra förhistoriska djur och framtidsdjur, åk F-6

Mån 26 nov 16.00 - 19.00 Människokroppen, unik eller lik? åk 1-6
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Välkommen till Naturhistoriska riksmuseet - en annorlunda lärmiljö. Vi har en händelserik höst framför oss i våra  
utställningar och på Cosmonova. Ta med din klass på ett riktigt lärorikt studiebesök där upplevelsen står i centrum!

2018För skolan, höstterminen

Naturhistoriska riksmuseet 


