
Oslo Sjøskole tilbyr gratis kurs om 
Livet i fjæra og Naturstien på Hovedøya,  

for lærere i Osloskolene 
 

Tirsdag 8. mai 2018, kl. 1500-1830 på Hovedøya. 
Oppmøte kl. 1500 på "Revierkaia" ved Havnelageret  

(ca. 200m fra Operaen), dere blir hentet med sjøskolens båt. 
 
 

Dette er et innføringskurs hvor du blir vist hvilke fasiliteter Sjøskolen kan tilby.  
Dere får forslag til hvordan undervisningen kan legges opp.  
Det er en fordel om man har noe kunnskap om naturfag. 

Lærere som skal benytte seg av tilbudet, må delta på kurs hos oss først. 

 

Info fra hjemmesiden om tilbudene våre: 
LIVET I FJÆRA 

Livet i fjæra er et tilbud til lærere som vil gjøre 
naturfagsundervisningen mer levende. 

Du står selv for undervisningen, men låner Sjøskolens 
undervisningsrom og akvarier, og bruker naturen på 
Hovedøya. I de tre saltvannsakvariene er det vanlig fisk og 
bunndyr fra Oslofjordområdet. 

Berøringsakvariet har bunndyr som sjøstjerner, kråkeboller, 
anemoner og andre bløtdyr, som man til vanlig ikke ser fra 
overflaten i fjæra. Disse kan læreren ta opp, slik at elevene 

får observere på nært hold. I tillegg til dette er det noen vanlige fiskearter som man finner i fjæra. 

Ønsker dere å se de mindre skapningene, har vi utstyr til utlån. Blant annet: kasteriver for å finne 
tang, tare og småkryp, skjellrive, planktonhåv, bunnskrape og vannkikkerter. Vi har også to 
stereoluper for å titte på plankton og andre smådyr. Det er også diverse naturfagbøker 
tilgjengelig. 

NATURSTI 

Natursti er et tilbud til lærere som vil gjøre naturfagsundervisningen 
mer levende. 

Naturstien er anlagt i naturreservatet rett bak skolen. Her kan dere gå 
til forskjellige poster som tar for seg øyas særegne biologi og geologi. 
Hovedøya er også full av spennende kulturhistorie. Dere får med dere 
en sekk som inneholder alt utstyret dere trenger. 

Det er mulig å laste ned naturstipostene på Hovedøya.  
 
 

 
Påmelding sendes til: oslo.sjoskole@ude.oslo.kommune.no.  
Oppgi navn, e-postadr. og telefonnr. til alle deltakere (om du melder på flere enn deg selv). 
Begrenset antall plasser. 

 
Vi ønsker beskjed i god tid før kurset, dersom du er nødt til å kansellere. 

 Dette pga. bemanningen og ventelister. 

https://sjoskolen.osloskolen.no/siteassets/dokumenter/natursti---innhold-postene.pdf
mailto:oslo.sjoskole@ude.oslo.kommune.no

