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UTBILDNING AV MINIAMBASSADÖRER  

Våra biosfärambassadörer har under några år engagerat sig i några av biosfärområdets 

förskolebarn. Två utbildningstillfällen har anordnats för 5-åringarna i Vinninga-

Filsbäcksenheten och en för Kullebarns förskola. Dessa dagar har blivit mycket posi-

tivt mottagna och varit mycket lärorika för så väl barn, pedagoger och biosfärambas-

sadörer. Totalt har drygt 70 barn diplomerats till Miniambassadörer för vårt Biosfär-

område. 

 

DEN 30 MAJ 2012, RÅBÄCKS MEKANISKA STENHUGGERI 

Den 30 maj anordnade biosfärambassadörer samt biosfärkontoret en aktivitetsdag för 

5-åringarna i Vinninga-Filsbäcksenheten samt Kullebarns förskolor. Totalt var det 42 

barn som deltog tillsammans med 7 pedagoger. 

Syftet med dagen var att tidigt hos barnen skapa ett engagemang för naturen och för 

att prata om biosfärområdet och berätta hur man tidigare arbetade i stenhuggeriet. 

Det var 5 ambassadörer som deltog i planering och under dagen samt två personer 

från Biosfärkontoret.  

Vi hade förberett sju stationer med olika teman där barnen skulle uppleva eller lära 

sig olika saker. Stationerna hade följande teman: Geologi i Kinnekulle och visning av 

stenhuggeriet, biosfären, luft och vatten, träd och blommor, småkryp, fåglar och fis-

kar.  

När barnen ätit lunch och genomfört alla aktiviteter samlades de och utnämndes till 

Miniambassadörer. De fick var sitt diplom och en pin med Biosfärloggan på. Detta 

visade sig vara mycket uppskattat. 

Fixande inför barnens ankomst. 
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Lunchpaus med grillad korv och sallad 

Vid en station målade barnen av löv. Här en teckning av David. 

Alla barnen kommer till Råbäcks mekaniska stenhuggeri. 
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DEN 25 SEPTEMBER 2013, RÅBÄCKS KALKBRUK 

Onsdagen den 25 september anordnade biosfärambassadörer en dag för 5 åringar 

från Vinninga-Filsbäckenhetens förskolor i Råbäcks kalkbruk på Kinnekulle. Besöket 

var en start på förskolans tema ENERGI med fokus på Naturvetenskap och Teknik 

och samtidigt en utbildning av barnen till miniambassadörer för biosfärområde Vä-

nerskärgården med Kinnekulle. 

Under dagen träffade barnen ambassadörer från biosfärområdet och gavs möjlighet 

att titta i kikare, studera fåglar, upptäcka olika bergarter, se kalkugnar, leta fossil och 

undersöka natur och vandringsleder i området. Kunskaper och idéer som barnen tar 

med tillbaks till sina kamrater på förskolan. 

Även förskolans pedagoger fick lära en del nytt och se vad som väckte barnens in-

tresse för att sedan kunna fördjupa på hemmaplan. 

Dagen avslutades med att barnen diplomerades och utsågs till officiella miniambassa-

dörer för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.  Varje barngrupp fick 

också med en fågelholk samt en första ambassadörsuppgift att jobba med på hemma-

plan. 

Fikapaus i Råbäck            Utdelning av diplom till Miniambassadörerna 

Ankomst till Råbäcks kalkbruk     Utdelning av fågelholkar 
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UPPFÖLJNING 

 

Båda tillfällena har följts upp i Vinninga med besök i skolan för att träffa miniambassa-

dörerna och prata om vad man upplevt. 

En av ambassadörerna besökte Vinningaskolan efter första omgången. I Vinninga in-

tervjuade och filmade man också några av barnen 1,5 år efter träffen. De berättade 

om dagen och vad de  kom ihåg bäst. Filmen presenterades på ett seminarium i sep-

tember 2013.  

I januari 2014 var tre av våra vuxna ambassadörer och pratade med barnen i Vin-

ninga om upplevelser från ambassadörs-dagen i Råbäcks kalkbruk. Barnen hade en 

gedigen redovisning av sina bilder och teckningar. Träffen var mycket givande för alla 

parter!  

Teckning på röda och grå kalkstenar . Ett av barnens dokumentation av dagen som visades under 

uppföljningen. 
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BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE 

Biosfärkontoret, Box 77, 542 21 Mariestad 

info@vanerkulle.se, www.vanerkulle.se 

Båda aktiviteterna genomfördes i olika Leader-projekt: 

 Utveckling av frivilligarbetet i Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle 

(Projektägare Biosfärområdet) 

 Att gå i kalken (Projektägare Hållbart Avstamp) 

http://www.vanerkulle.se

