Nytt Vimmerbyförlag når framgång med hjälp av utomhuspedagogik
Ett
nytt
bokförlag
med
inriktning
på
utomhuspedagogiska läromedel har etablerats i
Vimmerby. OutdoorTeaching Förlag startade sin
verksamhet i augusti och har redan fått in över 1000
beställningar.
OutdoorTeaching Förlags utgivning består av
läromedelsböcker inom ämnet utomhuspedagogik och
vänder sig till pedagoger i förskolan och grundskolan.
Tanken är att underlätta för alla pedagoger, genom att
samla utomhuspedagogiska läromedel på ett och
samma ställe. Och satsningen har varit framgångsrik,
hittills har OutdoorTeaching Förlag fått in över 1000
beställningar och därmed redan sålt 3 700 böcker.
- Det finns enormt utvecklingspotential i det här konceptet, det ligger rätt i tiden. Det märks inte minst
på mässor där vi upplevt ett stort intresse från lärarkåren för den här sortens litteratur, säger Frida
Carlsson, på OutdoorTeaching Förlag.
Utvecklingspotentialen inom utomhuspedagogiska läromedel var en anledning till att förlaget
etablerades i Vimmerby. En annan bidragande faktor var att utomhuspedagogiken redan finns
närvarande i Vimmerby.
- I Vimmerby finns det ett fäste för utomhuspedagogiken genom NCU, Nationellt centrum för
utomhuspedagogik, Vimmerby. Här finns också flera förskolor som använder sig av
utomhuspedagogiken i sin undervisning, säger Frida Carlsson.
OutdoorTeaching Förlags utgivning består av åtta boktitlar. Höstens bästsäljare är ”Leka och lära
matematik ute”, där barnen i lekform får lära sig matematik utomhus. Fler boktitlar är planerade och
förlaget har redan fått förfrågningar om översättningar på sina läromedel från Danmark, Japan, Tyskland
och Finland. Ett av OutdoorTeaching Förlags långsiktiga mål är att också kunna ge ut sina böcker på den
internationella marknaden. Men först väntar en ny svensk titel, ”Att lära in svenska ute” som beräknas
komma ut i dagarna.
För dig som vill veta mer om OutdoorTeaching Förlag och deras bokutgivning, besök deras hemsida på:
www.outdoorteaching.com
OutdoorTeaching Förlag kommer också, tillsammans med NCU i Vimmerby, att ställa ut och delta i
Förskoledagarna som pågår 9-10 mars 2011.
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