
Information till lärare inför Naturskolans isdagar: 
Här har vi sammanfattat flödet och förtydligat ansvarsfördelningen inför isdagarna.  
 

Höstterminen: 
Naturskolan: Skickar ut inbjudan till skolor att ansöka om isdagar med sina klasser  
Inbjudan går till Naturskolans sändlista http://naturskolan.uppsala.se/for-skolan/naturskolans-
sandlista/ - dit kan ni anmäla er! 
 
Ansvarig lärare: Skickar in ansökan med skolans önskemål – via formulär på Naturskolans hemsida 
(bekräfta med rektor). Ansökan brukar öppna under höstlovet v 44 och ligger sedan uppe i minst tre 
veckor innan vi börjar pussla ett schema.  
 
Naturskolan: Pusslar ihop bokningar, skickar ut besked till ansvarig lärare. 
 
Ansvarig lärare: 

• Kollar att föreslaget datum fungerar, hör av sig till oss för ev. ändring  

• Bekräftar att datum är ok och stämmer av lämpliga busstider - med oss på Naturskolan  

• Bokar buss via Kulturförvaltningen (Hämtar och lämnar på skolan! Gratis!) 

• Stämmer av med matbespisningen så att ni får med varm mat - varmkorv eller hamburgare är bra! 
Naturskolan bidrar med grilleld! 
 

Naturskolan:  

• Tar fram information och material om vad ni behöver ha gått igenom före isdagen. Alltså: vad 
medföljande lärare och elever behöver vara förberedda på, ha fått veta och ha kunskap om - 
innan ni kommer. 
Vi räknar med både skicka detta i mejl och lägga det materialet på vår hemsida, som du når via 
den här länken: https://naturskolan.uppsala.se/for-skolan/is-och-issakerhet/information-och-
material-infor-isdagarna-2021/  

• Vi tar fram material om det som gäller specifikt för isdagarna på Naturskolan.  

• Vi tar INTE fram något undervisningsmaterial om is, och om hur is kan ändra sig och risker på isen. 
Men vi kan vår hemsida ligger förslag på material på andra sidor.  

• Vi lägger ut information om hur isen vid badplatsen är - på sidan Isläget i Dalbyviken vintern 2021.  
Isläget finns också för tidigare år, och det kan vara intressant för er och eleverna att se hur det 
kan ändra sig – så är ni mer förberedda på vad som skulle kunna möta er. 

 
Ansvarig lärare: 
planerar när och hur eleverna -och medföljande lärare ska få undervisning/informeras om och se 

till att det blir av: (troligtvis ligger ”när” i början av vårterminen – men några klasser som ska 
komma tidigt i januari kanske behöver börja prata om detta i december.) 

• is, om hur den kan vara och förändras och de risker som finns på isen  

• hur de ska hantera den utrustning vi använder för säkerheten på isen och i de aktiviteter ni vill 
kunna göra under isdagen. 

• hur plurret går till  

• att vi inte kommer ha genomgång om detta i början av isdagen. Det måste ni undervisa/prata om i 
förväg.  

• att vi går igenom aktuellt isläge i början av isdagen – och att lärare och elever måste följa de 
regler vi har – även om de får vara på isen så är det inte riskfritt.  
 
På Naturskolans sida - Det viktigaste inför isdagen - har vi sammanfattad det som ni behöver ha 
förberett.  
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Vårterminen:  
För att ni ska få en bra, säker och lärorik dag är det viktigt att du som lärare tar ditt ansvar!  
Se nedan. 
 
Ansvarig lärare ska - i lagom tid före is-dagen, även se till att ni går igenom detta med eleverna om 
vad som gäller:  

• Lämpliga kläder och skor/stövlar (utomhus i 4 timmar, kyla, is, snö, vatten, väder, isläge) 

• Beredd anpassa sig till rådande väder och is/snö-förhållanden 

• Extra matsäck/varm dryck (utöver vad skolan bjuder) 

• Regler för plurrning OBS! Obligatoriskt med extra kläder och skor! Vi låter inte någon hoppa i utan 
täckande klädsel och skor! (De behöver ha med sig minst detta som extrautrustning: Två lager 
kläder, skor, vantar, (mössa) samt handduk. Plastpåsar till de blöta kläderna.) 

• Se till att de elever som vill plurra har fått skriftligt godkännande av målsman – OBS! det kan 
finnas vissa hälsotillstånd som gör det olämpligt att hoppa i vaken, t ex köldastma och högt 
blodtryck 

• Ta med egna skridskor – om isen är ok… 

• Regler för fotografering (ingen elev som inte vill ska vara med på någon bild!) 
 

OBS! 

• Det kommer då och då med någon elev som har förmågan att förstöra dagen för andra 
elever (som inte kommer att ta med lämpliga kläder, inte vill delta i aktiviteter och som drar 
med sig andra elever som annars skulle deltagit) – vi vill att ni, om ni har sådana elever 
allvarligt överväger om ni kan hitta på ett annat alternativ för dessa. Det kan vara att de får i 
uppgift att filma vad vi gör, eller ta hand om grillningen, eller i värsta fall, stanna hemma på 
skolan med andra uppgifter. 

• Vi vill också passa på att säga att det kan finnas allvarliga risker när det t ex finns svag is, eller 
öppet vatten – därför är det viktigt – och ert ansvar – att eleverna gör som vi säger.  
Vi på Naturskolan kan inte ta ansvar för elever som inte lyder. Det är ert ansvar!  

• Är det elever som ni bedömer utgör en risk för sig själva eller andra förväntar vi oss att ni har 
resurser att punktmarkera dem eller att ni låter dem stanna på skolan! 
 

Senast en vecka före er isdag vill vi ha en ifylld checklista (vi kommer skicka ett dokument till er 
som ni fyller i och skickar tillbaka till Naturskolan) med: 

• Namn på, och mobilnummer, till medföljande, ansvarig, lärare under dagen 

• Antal elever och personal som kommer 

• När och var ni kommer till Hammarskog och åker hem 

• Hur maten är ordnad – om vi ska fixa grilleld t.ex. 

• Ungefär hur många elever som tror att de ska plurra (har tillstånd från målsman) 

• Om det finns elever som vi behöver ta särskild hänsyn till 

• På vilket sätt ni förberett dagen hemma - vad har ni gått igenom med alla elever, och vad vet 
de lärare som är med? Det är viktigt att även medföljande lärare har koll på hur man 
använder utrustningen. 

• Vilka aktiviteter som ni prioriterar – OBS! Vädret kan medföra att vi ställer in några av dem. 

• Försäkran att ni lärare tagit del av den information som vi skickat till er. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ansvarig lärares uppgifter under isdagen:  

• Gå med klassen från bussen till badplatsen i Hammarskog. Ca 1 km. 

• Informera oss om eventuella förändringar vid ankomsten, eller på telefon innan.  

• Hjälpa till att samla ihop alla elever- så att vi kan ha en kort genomgång innan någon går ut på isen 

• Hjälpa eleverna med och se till att alla elever får på sig isdubbar innan de går ut på isen 

• Stämma av med oss om hur vi lägger upp dagen.  
Kom gärna med förslag så det blir som ni vill ha det! 

• Sätta igång och hjälpa eleverna på aktiviteterna. Vi erbjuder utrustning för ett antal aktiviteter, 
som kan begränsas beroende på väder och isförhållanden – men hur ni tillvaratar erbjudandet är 
elevernas och medföljande lärares ansvar. Naturskolan brukar vara två personer, en som 
ansvarar för det som händer runt vaken, och en som kan hjälpa till med utrustning, eld mm.  
Men denne person kan inte vara vid alla aktiviteter. Någon gång kan vi vara fler från Naturskolan. 

• Stäm av med oss när ni måste gå till bussen. (Vi avslutar vår del vid badplatsen.) 

• Stäm av plurrtiden med Naturskolan, vi måste börja i tid för att hinna med alla - och hinna till 
bussen i tid (det tar ungefär 3 minuter per elev som plurrar – vid vaken. Sen tar det ca 20 minuter 
för dom att klä om och bli klara att gå – sista plurraren bör alltså hoppa i senast 25 minuter innan 
ni ska gå till bussen - om den hämtar er vid Herrgården.) 

 
I god tid före bussavgången (tar ca 20 minuter att gå till bussen- eller kanske max 30) vill vi ha hjälp 
med: 

- att samla in allt material från isen (om det är två grupper med olika starttider gäller detta 
enbart den sista gruppen) och lämna i högar bredvid (curlingstenarna på) släpkärran 

- att se till att allt skräp förpassats till soptunnorna 
- att se till att alla elever har med sig alla sina prylar 
- att kolla att alla elever lämnar kvar våra prylar – speciellt isdubbar, som ska vara 

”upprullade”! 
-  

Ju bättre hjälp vi får av er att samla ihop prylarna i ordning, desto mindre tid behöver vi lägga på 
materielvård, det kan ta timmar för oss att trassla ut fiskelinor och isdubbssnören, men om var och 
en gör en liten insats går det fort och enkelt för oss. 
 
Efter is-dagen 
Vi vill gärna ha lite återkoppling! 
Fyll gärna i vad ni tycker på den här enkätsidan: - Efter isdagen. 
 
Med hopp om en givande dag! 
Naturskolan/ 
Per, Anna och Frida 

https://naturskolan.uppsala.se/for-skolan/is-och-issakerhet/information-och-material-infor-isdagarna-2021/efter-isdagen/

