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

Kreativitet, workshops, friluftsdag och tjuvar!
Blå lådan april till juni 2018
Den femte april bjöds projektets styrgrupp och
nyckelpersoner på de olika deltagande
verksamheterna in till en open-spaceworkshop
med tema:
”Att tillgängliggöra kunskap kring vattenmiljöer
genom upplevelser och delaktighet”.
Trots en del bortfall på grund av sjukdom så blev
det en väldigt givande och kreativ eftermiddag.
Efter brainstorming delades deltagarna in i olika
temagrupper utifrån intresse och idéerna
sprudlade! Resultatet blev en gedigen lista på
konkreta och strategiska tips och idéer inför
arbetet med målgruppen.
Med hjälp av vattenvagnen och dess innehåll har
Blå lådan under våren kommit till samtliga
deltagandeverksamheter och haft workshops
med målgruppen. Tillsammans har vi provat,
testat, undersökt och utvärderat olika prototyper
på metoder och verktyg flera gånger för att kunna
utveckla de bästa sätten för målgruppen att ta till
sig upplevelsen och kunskapen om och kring
vatten.
De olika verksamheterna i Malmö, Lund och
Trelleborg har olika förutsättningar och önskemål
om innehåll och deltagande i projektet. Därför har
vårens träffar varit olika utformade men alla har
haft tema ”våra fem sinnen”. Tillsammans har vi
känt, lyssnat, tittat, smakat och luktat på vatten
genom olika verktyg så känsellådor, VRglasögon, ljudupptagningar, sand och
vattenbaljor, vadarstövlar, vattenkikare med
mera. Brukarna, eleverna och ungdomarna har
provat och utvärderat olika aktiviteter så som
provsmakning, håvning, filmvisning, snorkling,
sand- och vattenskapande med mera.
Vattenverkstaden • Mitt Möllan
Bangatan 3• 214 26 Malmö • Org.nr. 769629-3161
info@vattenverkstaden.se • www.vattenverkstaden.se

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

Tillsammans med nyckelpersonerna på
verksamheterna har vi också påbörjat
arbetet med att ta fram anpassat
kommunikationsmaterial med film, text,
bild och symboler, för målgruppen som
framförallt är till stor hjälp i förberedelseoch utvärderingsprocessen men även under
workshoparna med målgruppen.
Utöver träffarna hos deltagarna har Blå
lådan också varit på några utflykter. I maj
deltog bland annat Blå lådan på LSSfriluftsdag i Trelleborg då brukare och
personal i Trelleborgkommun fick möjlighet
att prova på några av projektets aktiviteter.
En solig, rolig och givande dag!
I juni anordnade Blå lådan aktiviteter för
ungdomar som deltog i Lunds kommuns
LSS- lägerskolor i Åsljunga. Även här var
väderförutsättningarna kanon med sol och
värme och samtliga lägerdeltagarna deltog i
projektets aktiviteter i och vid sjön.
Vi testade bland annat vattenlek, håvning,
snorkling, radiostyrda båtar och
mindfulness och alla var väldigt nöjda.
I juni hade projektet ett stort bakslag då vi
hade inbrott i vår vattenvagn och en hel del
material och verktyg försvann. Bland annat
alla dräkter vi specialdesignat för
målgruppen och mycket av det vi tagit fram
under våren. Tyvärr har detta satt en del
käppar i hjulet, men vi tittar på olika
lösningar för att få fram nytt material och
arbetet rullar ändå på.
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Våren har varit intensiv och utmanande, men även
väldigt givande och rolig! Vi ser fram emot att fortsätta
träffarna med verksamheterna i augusti.
Sommarens aktiviteter kommer se lite annorlunda ut
då många av våra deltagande verksamheter har
sommarlov. Vi kommer istället att ha mer öppna
aktiviteter för målgruppen, framförallt vid havet. Då
kommer målgruppen, utöver håvning och snorkling,
bland annat få testa våra samarbetsspel med tema
vattnets egenskaper som vi tagit fram och byggt
tillsammans med projektets snickare under våren.
Vill du veta mer om projektet på Vattenverkstadens
hemsida: vattenverkstaden.se/bla-ladan
eller projektets facebooksida: @blaladan , gå gärna in
och följ oss!
Nu finns vi även på instagram: Blå lådan
Bästa hälsningar
Stephanie Anvelid Uller
Projektledare

Vattenverkstaden har startat en
liten insamling för att ersätta en
del av det vi blev av med. Om en
vill och har möjlighet att vara
med, så swisha till: 1232037398
(märk gärna med "gåva")
Vi är jättetacksamma för alla
bidrag!
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