
Naturskoledrift – en partnerskabsaftale mellem 3 jy ske kommuner og Skov- og 
Naturstyrelsen i Midtjylland og Trekantsområdet  
 
Gennem flere årtier har Skov- og Naturstyrelsen haft aftaler med en række danske 
kommuner om drift af naturskoler, der kan modtage besøg af skoleklasser. I nogle tilfælde 
stiller styrelsen bygninger og arealer til rådighed for kommunerne, der så efterfølgende 
selv står for at ansætte personale og finansiere den løbende drift. I andre tilfælde står 
styrelsen selv for driften, mens de medvirkende kommuner betaler for at have en 
naturskoleaftale, der indebærer mulighed for at deres skoler kan besøge en naturskole et 
vist antal gange årligt.  
 
I den midterste del af Østjylland har naturskolerne på Tønballegård, Søballegård og 
Koutrupgård sådanne naturskoleaftaler med 3 kommuner. Aftalen indebærer, at de 3 
kommuner årligt betaler 95 kroner pr. elev, der er indskrevet i folkeskolen. Det betyder pt. 
godt 2 millioner kroner årligt til driften af de 3 naturskoler, der dækker Skov- og 
Naturstyrelsens udgifter til løn og drift af naturskolerne. 
De 95 kr pr. elev gør det muligt, at alle børn i alle 3 kommuner kan komme på ét årligt 
naturskolebesøg under forudsætning af, at det enkelte besøgshold ikke er for lille, men 
svarer til en normalklasse. 
 
I alt er 67 folkeskoler med i ordningen, og alle skoler har i princippet mulighed for at 
benytte alle 3 naturskoler. Afstanden mellem den enkelte skole og naturskolerne er dog 
afgørende for, hvor man vælger at lægge sine besøg. Derfor bliver der med tiden en 
naturlig fordeling af skolerne i forhold til de enkelte naturskoler. 
 

 
Natuskolen Koutrupgård. 



 
De 3 naturskoler byder naturligvis grundet deres geografiske beliggenhed på forskellige 
muligheder for emnevalg. Alle 3 steder er der en varieret natur udenfor døren, så det er 
næsten kun fantasien, der sætter grænser for aktiviteterne. 
Og her taler man ikke kun om aktiviteter, der relaterer sig til fag som biologi og 
natur/teknik, men også til fag som sløjd, billedkunst, dansk, matematik, historie, geografi 
og idræt. 
 
I de senere år har man på alle naturskolerne haft øget fokus på mere aktivitets- og 
oplevelsesprægede friluftsaktiviteter, såsom vildmarksture, sejlads, teambuilding, 
træklatring, overnatning i det fri, grøn sløjd, primitiv madlavning og fisketure. 
 
Et besøg på en naturskole skal ideelt ikke fremstå som et isoleret besøg, men være 
integreret i et forløb, som den pågældende klasse for tiden arbejder med. Erfaringen viser, 
at eleverne får det største udbytte, hvis man hjemme på skolen har forberedt sig på 
naturskolebesøget, og at man efter besøget bearbejder de iagttagelser, man har gjort, og 
de oplevelser, man har fået. 
 
Kærneværdierne på de 3 naturskoler, der indgår i det østjyske naturskolesamarbejde er: 

• Fremme glæden ved at være ude 
• Fremme glæden ved at bevæge sig 
• Fremme glæden ved natur 
• Fremme naturforståelse 
• Fremme bæredygtig udvikling 
• Give positive naturoplevelser 
• Give førstehåndserfaringer med natur, miljø og friluftsliv 
• Styrke sundhed og livsglæde 
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