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Logga, exkursioner, 
studiebesök, kontroll och 
Musikhjälpen!  
Blå lådan oktober till december 2018 
Första projektårets sista kvartal startade vi med 
att utforska Valdemarsro gymnasiets närområde 
på exkursioner med projektets elever och 
personal på skolan. Tillsammans använde vi de 
verktyg vi tagit fram under vår och höst och 
tittade närmre på vad en kan hitta i och kring 
dammarna. Både vädret och humöret var på topp 
under våra härliga och givande dagar i Bulltofta 
rekreationsområde! 
 
Tack vare eleverna på Örtagårdsskolan och 
illustratören Anna Sjölin (Annapenna) har 
projektet äntligen fått en logga som vi älskar. Ni 
ser den uppe i högra hörnet.  
Visst är den fin?  
 

Under höstlovet besökte Blå lådan, tillsammans 
med en grupp av projektets ungdomar i Lund, 
Vattenhallen Science Center vid Lunds universitet 
(samverkan mellan LTH och Naturvetenskapliga 
fakulteten). Under studiebesöket fick vi, utöver 
att bland annat skapa egen vattenkraft, en guidad 
tur inne i den interaktiva tarmen. Detta var både 
lärorikt och lite läskigt tyckte ungdomarna och Blå 
lådan ser fram emot mer samarbete med 
Vattenhallen i framtiden.  
 
Blå lådan har under årets sista månader passat på 
att träffa några av de fantastiska aktörer inom 
upplevelser, natur, social hållbarhet och 
föreningslivet, som finns i vår närhet. Vi har bland 
annat haft väldigt givande möten med 
arvsfondsprojekten Tillgänglig Golf och 
Hjälteskolan samt varit på inspirerande och roliga 
studiebesök på VA SYDs pedagogiska verksamhet 
Kretseum och Malmöstads Upplevelsehuset med 
alla sina sinnesrum.   
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I novembersolen var vi på utflykt med 
Stiftelsen Skånska Landskap och blev 
guidade i underbara Fulltofta 
naturcentrum med omnejd. Besöket 
triggade fram många roliga idéer om 
framtida samarbeten som vi hoppas 
kunna realisera, några redan under 
nästa projektår.  
 
Den 20 november fick vi besök av 
Arvsfonden som utöver en presentation 
av projektet fick träffa några av 
projektets ungdomar och prova vissa 
sinnesverktyg i vagnen.  
 
Då Musikhjälpen 2018 hade tema ”Alla 
har rätt att funka olika” och dessutom 
hölls i Lund var det självklart för Blå 
lådan att engagera sig.  Mitt i centrala 
Lund, precis intill Musikhjälpens bur, 
kunde en prova på några av Blå lådans 
sinnesverktyg och skapa sitt eget 
stentroll, till förmån för målgruppen. 
Vår bössa samlade in hela 6900 kronor 
till Musikhjälpen! 
 
Tack för detta utmanande, roliga och 
fantastiskt givande första projektår! 
Vi ser nu fram emot att ta med alla 
lärdomar och erfarenheter in i nästa år 
och hoppas vi ses 2019! 
 
Vill du veta mer om projektet på 
Vattenverkstadens hemsida: 
vattenverkstaden.se/bla-ladan 
eller projektets facebooksida: 
@blaladan 
 
Glöm inte följa oss på instagram: Blå 
lådan ! 
 
Bästa hälsningar 
Stephanie Anvelid , Projektledare 
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