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SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSPLANEN 2021  

Finlands natur- och miljöskolförbund främjar natur- och miljöpedagogik för barn och unga. Verksamhetens 

målsättning är att stöda dem som jobbar med att stärka barns och ungas relation till naturen och med att 

lära dem en hållbar livsstil.  

Förbundet koordinerar och utvecklar LYKE-nätverket samt upprätthåller och utvecklar riksomfattande 

modeller som stöder miljöpedagogik för barn och unga. Till de viktigaste hör MAPPA.fi-tjänsten och store-

venemanget ULOS-UT-OUT. Förbundets lokala verksamhet sker vid LYKE-nätverkets verksamhetsställen 

som erbjuder natur- och miljöskolverksamhet för barn- och ungdomsgrupper samt utbildning för lärare 

och fostrare. Verksamheten grundar sig på utnyttjandet av nätverk, så att förbundets små resurser kan 

utnyttjas över hela landet genom samarbete. Förra året nådde vi till exempel över 200 000 barn och unga 

via LYKE-nätverket, 50 000 lärare och fostrare via MAPPA.fi-tjänsten samt flera hundra personer som var 

intresserade av miljö- och utomhuspedagogik via ULOS-UT-OUT-evenemanget. En utmaning är oron över 

att de redan knappa resurserna ska bli allt knappare medan verkningsfullheten ökar. 

I enlighet med treårsstrategin 2020–2022 är förbundets vision att vara en inspirerande föregångare och 

påverkare inom miljöpedagogik. Strategin innehåller fem målsättningar. År 2021 framhålls särskilt föl-

jande: 

• Strategiskt mål 1: Bedömningen av natur- och miljöskolverksamhetens verkningsfullhet utvecklas 

• Strategiskt mål 2: Natur- och miljöskolverksamhetens ställning stärks, och 

• Strategiskt mål 4: Förbundet är förutseende och reagerar snabbt på nya behov och trender inom 

undervisnings-, fostrans- och ungdomssektorn 

• Dessutom satsar vi på kommunikation inom alla fem strategiska delområden.  

De viktigaste åtgärderna år 2021 är samarbetet med Tammerfos universitet och grundandet av en utveckl-

ingsgrupp med tanke på bedömning av verkningsfullheten, kommunpåverkanskampanjen i samband med 

kommunalvalet, främjandet av programmet Hållbar skola, organiserandet av Suomi-Areena-diskussions-

tillfället, aktivering av LYKE-nätverket för att möjliggöra distansdeltagande, att skaffa nya LYKE-samarbets-

partner till nätverket och genomföra åtgärderna från Sillanrakentajat-projektet. Vi bildar också en grupp 
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för MAPPA-utveckling från olika organisationer, tar i bruk likabehandlingsplanen som utarbetades 2020, 

ordnar utbildningsträffar för nätverket (2 egna + ULOS-UT-OUT), informerar aktivt om alla tjänster samt 

gör en kartläggning över LYKE-nätverkets aktörers nuläge och önskningar, som jämförs med naturskolut-

redningen från 2011, för att få en bild av utvecklingen under de senaste tio åren. 

Förbundet utvecklar sin verksamhet genom många projekt: Det största projeketet är det internationella 

storevenemanget ULOS-UT-OUT 15–17.6.2021 i Nurmes, som förbundet ordnar tillsammans med sex andra 

aktörer. Mappa.fi-tjänsten utvecklas också genom olika projekt. MAPPA 2.0, det vill säga utvidgandet av 

tjänsten till evenemang och tjänster, blir klart våren 2021. Förbundet är med och ansöker om projektfinan-

siering för biodiversitetprojektet. Dessutom är förbundet med som samarbetspartner i många projekt vil-

kas penningtrafik inte går via förbundet. 

Förbundets verksamhet finansieras genom stöd från undervisnings- och kulturministeriet, medlems- och 

nätverksavgifter, deltagaravgifter samt annan medelanskaffning. Förbundet genomför och utvecklar sin 

egen medelanskaffning, skaffar nya samarbetspartner och ansöker om projektunderstöd. 

LYKKY ÄR EXPERT INOM NÄTVERKANDE OCH UTNYTTJAR  
KOLLEKTIV INTELLIGENS 

o Vi utvecklar och utvidgar LYKE-nätverket för att allt fler barn- och ungdomsgrupper ska ha möj-

lighet att delta i natur- och miljöskolverksamhet av hög kvalitet med sina lärare och handledare. 

o Vi upprätthåller MAPPA.fi-tjänsten för att allt fler pedagoger ska hitta material och tjänster till 

stöd för sitt arbete inom miljöpedagogik. 

o Vi ordnar utbildning för pedagoger för att allt fler ska ha beredskap inom miljöpedagogik. Det 

största utbildningsevenemanget är Ulos-Ut-Out-evenemanget, som ordnas tillsammans med sex 

andra aktörer. 

 

 

 


