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Nytt år, nya vänner och 
interaktiv utställning!  
Blå lådan januari till mars 2019 
Efter jul- och nyårsfirande kickstartade vi det nya året 
med intensivt redovisande av det första projektåret och 
planerande av upplägg och aktivteter inför vår och höst 
2019 tillsammans med projektets deltagande 
verksamheter. Vi har dessutom fått nya deltagare i Lund, 
ett hunddagis (DV) med härligt peppade brukare som vi 
ser mycket fram emot att ha med i vårt gäng! 
 
På uppdrag av Malmö stads innovationsprojekt kring de 
globala målen för skolor i Skåne, Innocarnival, kommer 
Blå lådan och dess deltagare arbeta med inkludering av 
målgruppen, vilket saknas på många större skolarenor.  
Vi kommer bland annat att fungera som ett stöd till de 
övriga lärprocessaktörerna.  
 
Vi har också påbörjat diskussioner med Malmö Museer 
och deras projekt Vattenvetarna. 
 
Med erfarenheterna från projektaktiviteterna förra året 
planerar, skapar och bygger deltagare på Valdemarsros 
gymnasieskola projektets första utställning. Temat för 
den tillgängliga och interaktiva utställningen är 
sinnesupplevelser kring vatten och dess invånare. Om 
allt går som planerat kommer utställningen invigas i maj 
med stor vernissage på skolan. Senare i sommar kommer 
utställningen även att ställas ut på Malmöfestivalen så 
att allmänheten får möjlighet att njuta av den, i vårt 
koncept Blå boxen.  
 
I februari hölls också ett openspace-möte kring Blå 
boxen, då många kreativa idéer och samarbeten föddes.  
 
För att stärka kommunikationen med deltagarna samt 
föra att kunna anpassa information- och 
handledningsmaterial i projektet har projektgruppen 
påbörjat en specialriktad TAKK- utbildning. Vi upplever 
redan en stor förbättring i samspelet med deltagarna! 
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Utöver studiebesök och exkursioner till bland 
annat Naturum i Falsterbo och akvariet på Malmö 
museer, hade projektet en stor filmdag på 
Örtagårdsskolan då alla elever på skolan fick 
uppleva sina skolkompisars äventyr genom både 
biovisning och vr-glasögon.  
 
Vi ser fram emot en intensiv och rolig vår! 
 
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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