
Frescativägen 40, Stockholm  • T-bana Universitetet eller buss 50/540 • nrm.se/skolor  08-519 540 00

Nyhetsbrev för lärare: www.nrm.se/lararbrev
Digitalt utbud för skolan: www.nrm.se/e-material eller www.lektion.se

Fortbildning för dig som är lärare
Alla våra fortbildningstillfällen är kostnadsfria och kopplade till läroplanens mål och kursplaner

 

•   Våra utställningar erbjuder din klass en annorlunda  
 och spännande lärmiljö 

•   Lektionsmaterial till utställningarna

•   Fri entré till samtliga utställningar

Museet med klassen  
•  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 

•  En unik filmupplevelse i storformat 

•   Välj vilken film som ska visas för din klass

•   Rabatterade priser för elever och lärare 

•   Boka på 08-51 95 40 00

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

• Ta del av det senaste inom museets forskning 

• Få tips på praktiska övningar att göra i klassrummet

• Bokning och information: www.nrm.se/fortbildning

Gratis fortbildning för lärare 

tis 5 feb  Föredrag om biologisk mångfald och filmen Pandor på Cosmonova, alla stadier
17.00 - 19.00  Allan Carlsson, WWF, berättar om hur bevarandeprojekt räddar den biologiska mångfalden.  
  Visning av filmen Pandor. 

ons 13 feb  Människans utveckling och forskning kring gammalt DNA, åk H-Gy
16.30 - 19.30  Tips på hur du kan undervisa i utställningen Den mänskliga resan.  
  Forskaren Erik Ersmark berättar om forskning kring gammalt DNA.

ons 20 feb  Museet i mobilen (och datorn), alla stadier
13.30 - 16.00  Ta del av nyproducerade online-aktiviteter som fördjupar museibesöket eller     
eller 17.00 - 19.30 kompletterar undervisningen i klassrummet.  

ons 6 mars  Föredrag om havsdjur och filmen Oceans på Cosmonova, alla stadier
17.00 - 19.00  Valforskaren Thomas Lyrholm föreläser om valar och andra havsdjur.  
  Visning av filmen Oceans på Cosmonova. 

tis 19 mars  Ta vär(l)den in i skolan och filmen A Beautiful Planet på Cosmonova, åk 4-Gy
17.00 - 19.00  Den globala skolan lär dig mer om hållbarhetsmålen och hur du kan ge eleverna  
  ökad handlingskompetens och optimism i en allt mer komplex värld.

ons 3 april  Hur kommer djur se ut i framtiden? åk 1-6
17.00 - 20.00  Efter en inspirationsvisning i våra utställningar får du skapa egna framtidsdjur,  
  under ledning av slöjdkonsulent Anna Karin Cedergren.

ons 24 april  Undervisa på Naturhistoriska riksmuseet för SFI, SFI-lärare
17.30 - 19.30  Tips på hur du kan använda utställningarna Natur i Sverige och Djuret människan samt   
  presentation av vårt studiematerial för SFI.   
tor 9 maj  Vanliga växter och djur i vår närmiljö, åk 1-6
16.00 - 19.00  Följ med museets jourhavande biolog Didrik Vanhoenacker på en exkursion runt museet. 
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2019För skolan, vårterminen
Naturhistoriska riksmuseet 


