
Redovisning av Minigiraffens guidade turer i Eklandskapet 2008 och 2009  

Dagiset Minigraffen ansökte om medel ur Eklandskapsfonden och fick beviljat 9 000 kr för 
utflykter i Eklandskapet med kunniga guider . 

Dagiset har nu genomfört 3 guidade turer: 

1. All personal (8 personer) fick en gedigen och intensiv tur utmed södra slingan av 
guiden Knut Eriksson från Calluna den 1 oktober 2008. Tanken med denna tur var att 
inspirera och lära personalen om Eklandskapets natur och kulturvärden. På så sätt kan 
kunskapen leva vidare till kommande års barn på dagiset.

2. Den 8 oktober var det
dags för de större barnen
(3-6 år). Vi bokade en
buss för att minimera
trafiken och åkte till
Tinnerö rundloge och
ekbacken söder om
denna. Här fick alla barn
träffa Knut som ordnade
en slinga där personalen
fick tips och idéer för att
aktivt lära ut om
Eklandskapet samt
använda sina kunskaper
från sin dag den 1
oktober. Vädret var utmärkt som synes av bilden!

3. Med nya mål i dagisets arbete med Grön Flagg med temat Vattenresurser anordnades
en till bussutflykt till Tinnerö den 21 april 2009. På denna tur var 22 barn med. Vi 
tittade på vattenlevande djur, lyssnade efter våtmarksfåglar mm. Vi håvade iglar, 
mygglarver, skräddare, dykarskalbaggar mm. 



Utvärdering 

Personalgruppen var mycket positiv till sin kompetenseftermiddag med Knut Eriksson. 
Inspirerande, lärorikt, skapade nyfikenhet mm.  

Barnen pratar fortfarande om bussresorna och Knut har en fantastisk förmåga att ta barn 
på rätt sett och skapa ett intresse för naturen och få dem att se, höra, känna på naturen med 
alla sinnen. Förhoppningsvis tar barnen med sig sina föräldrar på utflykt till Tinnerö med 
omnejd. Eller berättar om utflykterna för mor- och farföräldrar och får med dem också!  

Med facit i hand så går det max att vara ute en förmiddag eller eftermiddag om större 
delen av dagisets barn ska följa med. Det är tufft för de minsta att klara en hel dag. Nu tog 
vi 3 h-utflykter för att de minsta skulle komma åter för sin sovstund mitt på dagen. Och 
med intryck, matsäck och en varm buss så var det många som han att somna på vägen 
hem.  

Dagiset vill tacka Eklandskapsfonden som gjorde dessa 3 guidade turer möjliga! 

Dagiset Minigiraffen genom miljörådets ordförande 

Thomas Johansson  
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