Blå lådan - en teoretisk, fysisk och digital plattform kring vatten
med syfte att tillgängliggöra kunskap kring vatten och dess miljöer
genom upplevelser och delaktighet.

Äntligen är vi igång!
Blå lådan januari till mars 2018
Vattenverkstaden har under många år haft idén om
att skapa en Blå låda fylld med metoder, verktyg och
inspiration och vi blev väldigt glada och
förväntansfulla när Arvsfonden i slutet av förra året
beslutade att stötta vårt projekt, så att vi efter nyår
kunde komma igång.
Under de första månaderna gick en hel del tid åt att
planera och fixa med praktiska saker så som att ordna
lokal, hemsidor och it-system. Den interna
projektgruppen arbetade intensivt under en dags
konferens för att planera och skapa en gemensam
bild av projektet samt definierade
gruppmedlemmarnas olika roller. Denna hölls i
Katrinetorp och var mycket givande då vi bland annat
snävade åt och konkretiserade projektets mål och
syfte och skapade en tydlig projektorganisation.
I projektet ingår personal, brukare och ungdomar från
olika verksamheter i Malmö, Lund och Trelleborg. För
att identifiera de olika verksamheternas
förväntningar, förutsättningar och behov så hade vi
möte med samtliga ansvariga på de olika
verksamheterna då vi också lade upp en första
planering. Denna ser mycket olika ut för de olika
verksamheterna, då förutsättningarna är väldigt olika.
Vidare höll vi även presentationer och möten med
samtliga personal i de olika arbetslagen, då det är
väldigt viktigt att ha med alla på tåget.
Att arbeta tillsammans med målgruppen kräver
mycket planering. Många av brukarna och eleverna
kräver en hel del förberedelse innan träffarna och
kommunicerar på väldigt olika sätt. Därför
dokumenteras både personal och det material vi
kommer att använda i workshoparna, både i text och
bild men även i film och symboler.
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Vidare har vi också förberett vattenvagnen för vårens
aktiviteter och skapat prototyper på verktyg att börja testa
tillsammans med deltagarna.
I februari och mars, då den interna projektgruppen blev
fullskalig for vi till Lund för att introducera, både personer i
projektgruppen och ämnet vatten, för ungdomarna där.
Tillsammans dokumenterade vatten i sitt närområde samt
skapade ansiktsmasker med inspiration av vattnet.
Vi är mycket glada att projektet nu även har en plats att ”bo”
då vi i mars/april flyttade in i kontorslokal på Mitt Möllan och
lager till vagnen och material i samma lokaler som
Valdemarsro.
Projektet börjar nu att ta form och vi ser så fram emot att
träffa alla deltagande elever och brukare! I nästa kvartal
kommer vi förutom att tillsammans med alla deltagare hålla
workshopar med vagnen och åka på exkursioner även vara
kreativa i open space-möte med projektets nyckelpersoner.
Vill du veta mer om projektet på Vattenverkstadens
hemsida: http://vattenverkstaden.se/bla-ladan-2/
Projektet har även fått en egen facebooksida: @blaladan ,
gå gärna in och följ oss!
Bästa hälsningar
Stephanie Anvelid Uller
Projektledare
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