
	

	

 
 
 
 

Svendborg 28. januar 2020 
 
 

PRESSEMEDDELELSE 
 
NATURAMA får 500.000 kroner til bedre undervisning. 
 
Naturama har længe næret et ønske om at skabe bedre undervisningsfaciliteter til børn i grundskolen og gymnasiet. 
Hidtil har undervisning være forlagt til Naturama’s foredragssal og Naturama’s oprindelige ”Naturlab”, der står til 
nedrivning for at gøre plads til Naturama’s kommende tilbygning, der skal rumme magasiner. 
 
En bevilling fra LAG-SØM har nu gjort det muligt at skabe et fysisk og samlet læringsunivers i tilknytning til den nye 
tilbygning. Under overskriften Naturpiloter skabes inspirerende udearealer, der rummer udekøkken, et 
frokostområde og baser til etablering af praksisnær undervisning til børnene. 
 
Direktør for Naturama Mette Thybo siger: ”Vi skal jo til at bygge en stor ny bygning her på Naturama. Bygningen skal 
rumme alle de effekter, der ligger rundt omkring på utidssvarende lagre og som nu skal ”hjem” under ordnede 
forhold. De nye magasiner bliver åbnet for publikum ved særlige lejligheder, og vi får rådighed over alle effekterne, 
så vi kan bruge dem til undervisning. Den nye bevilling giver os mulighed for at realisere vores ønske om bedre, mere 
tidsvarende og praksisnær undervisning. Og vi glæder os vildt til al det liv på Naturama, som de mange skolebørn 
kommer med”. 
 
Når de nye faciliteter ikke anvendes til skoler, vil de være frit tilgængelige for Naturama’s øvrige gæster. 
 
For yderligere information: 
Direktør Mette Thybo, telefon 2488 6245 
Kommunikationsleder Mads Dirckinck-Holmfeld, telefon 4016 1450 
 
 

 

 
 
 

Om Naturama 
Naturama er et statsanerkendt naturhistorisk museum. Museet er centralt beliggende i Svendborg og rummer en 3 etagers natur-iscenesat, 
moderne udstilling af udstoppede, konserverede og levende dyr med vægt på nordiske dyr. Museets mission er at inspirere til bevarelse af 
naturen gennem oplevelse, fascination og forståelse. Museets guider har særligt fokus på den direkte formidling om naturen til museets 
besøgende. Den fynske attraktion har på det seneste haft succes med særudstillingerne ”Dinosaur Familier” og ”Naturens Juveler”. Naturama 
forventer i 2020 omkring 70.000 betalende gæster. Derudover et større antal skolebørn, der har gratis adgang til museet. 

 


