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Unesco beslutade att utlysa torsdagen 3/11 2011 till den ”Internationella Biosfärda-

gen”.   Biosfärområden runt om i världen firade dagen på olika sätt. Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle firade dagen med hjälp av förskolebarnen.   

 

I Biosfärområdet arbetar många av skolorna med hållbar utveckling och detta ville vi 

lyfta upp och visa världen. 

 

Förskolebarnen på förskolan i Vinninga samt Rödsippans förskola i Hällekis gjorde 

utställningar om sitt arbete och ställde ut dessa i biblioteken i Lidköping och Göte-

ne. Under torsdagen hölls vernissage av utställningarna. Utställningarna besöktes av 

utställarna själva samt av andra förskoleklasser från kommunerna.  Utställningen 

kommer att sitta uppe under ett par veckor framåt. 

Under Vernissagen fanns även Biosfärambassadörerna Ola Göransson samt Karolina 

Ringdahl på plats för att ta emot barnen och berätta om biosfärarbetet för besökar-

na. 

 

Barnen intervjuades av journa-

lister vilket resulterat i några 

tidningsartiklar, se sidorna fram-

över. 
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Utställningen i Lidköpings Stadsbibliotek av Förskolan i 

Vinninga 
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Utställningen ”Finskräp” i Biblioteket/Centrumhuset i 

Götene av förskolan Rödsippan i Hällekis 
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Artikel från Lidköpingsnytt.nu 

”I dag öppnades en miniutställning på Stadsbiblioteket. Det är den inter-

nationella dagen för biosfärområden. Barnen i förskolan i Vinninga, Fils-

bäck och dagbarnvårdargrupper har arbetat på olika sätt för att lära sig 

mer om en hållbar värld.  

Om dessa projekt handlar den lilla utställningen som i dag avtäcktes av 

Malin Hemberg från förskoleverksamheten och Lena Olsson-Zylberstein 

som ansvarar för barnavdelningen på Stadsbiblioteket. 

Barn som kom på besök bjöds i dag på cider och salta pinnar. Barnen som 

utställningen handlar om har bl a tagit hand om sopor, haft projekt om att 

släcka lampor efter sig och inte minst har några barn haft en dag då man 

inte använt elektricitet. - Det är roligt med barnens aktiviteter för miljö 

och hållbarhet, de tar till sig vad de får vara med om och har det med sig 

länge i livet, säger Malin Hemberg”. 

Artiklar från Biosfärdagen 
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Artikel ur NLT 2011-11-07 



Vi tackar Förskolorna och Biblioteken för deras 

engagemang i  Biosfärfirandet! 

 
BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE 

Biosfärkontoret, Box 77, 542 21 Mariestad 

info@vanerkulle.se, www.vanerkulle.se 

http://www.vanerkulle.se

