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Nu startar vi Strövar grupp! 

 
Hej alla intresserade! 
 
Friluftsfrämjandet har kontakt med intresserade föräldrar som idag har barn på 
”I Ur och Skur förskolan” och vill starta upp barnverksamhet för barn som slutar 
förskolan under året. Tanken är att börja i höst och det är så här långt 6 barn 
anmälda. Gruppen behöver vara omkring 10-15 varför det nu finns en 
möjlighet för dig som är intresserad och i åldern 6-8 år.  

Strövare är vår verksamhet för barn från sju till nio år. Här är alla 
välkomna att ta del av naturens äventyr, i en tillåtande miljö utan de 
tävlingsinslag man hittar inom idrotten. 

I stället bjuder vi barnen på kickar av att utmana sig själva, till exempel genom att våga 
klättra eller sova i skogen en natt utan föräldrar. Här får man testa att göra upp eld, bygga 
vindskydd, hantera kniv och yxa – till och med laga sin egen mat över öppen eld. 
Strövare är helt enkelt en verksamhet där barnen tillåts fortsätta leka och utvecklas 
samtidigt som de får allt större friluftskunskap! 

 att stärka barnens självkänsla 
 att ge barnen friluftskunskap genom spännande aktiviteter 
 att skapa intresse för fortsatt friluftsliv och ha provat på friluftsaktiviteter på orten 
 att skapa en trygg grupp där barnen kan utvecklas utan exkluderande tävlingsinslag 

 
Personal 
Vi som tänkt försöka att starta upp denna verksamhet heter Peter och Ann-Sofie 
Widenstedt, vi är ett gift par som har en son som är 6 år, som heter Gustav och 
vi bor strax utanför Sonstorp.  
Vi kommer att ta det stora ansvaret vad avser planering men kommer även att ha 
ytterligare ledarhjälp.  
  
 
Målbild 
Tanken är att ge kunskap och färdigheter till barnen om naturen, miljön och allt 
annat som finns runt omkring oss. Vi kommer att lära barnen mer om naturen 
främst genom praktiskt lärande men även till viss del teoretiskt. 
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Utbildningsplan 
Vi har en massa idéer om vad vi skulle kunna hitta på. Ni föräldrar har kanske 
några bra idéer?! Här följer lite exempel av våra idéer: 
 
- Göra upp eld - Matlagning - Bygga komplett basläger 
- Bygga vindskydd - Matematik i naturen - Problemlösning 
- Djurkunskap - Orientering - Bjuda in en hundförarpolis 
- Bjuda in brandkåren och prata skogsbrand - ”Körkort” för kniv och yxa 

Detta var bara ett litet axplock av idéer som vi har. Tanken är att även barnen 
ska få vara med och påverka utbildningsplanen. 
 
Tid 
Vi har tänkt oss att denna grupp ska ha träff varannan eller var tredje vecka 
under en termin. Innan terminen kör igång, så kommer alla datum för träffarna 
att presenteras. Om vi ska träffas på vardagskvällar eller på helger är inte ännu 
fastställt. Vi hade tänkt att varje träff kommer att vara ca 2-4 tim, lite beroende 
på om det blir vardagskväll eller på helger. 
 
Om Ni och era barn är intresserade så vänligen maila till (Peter) på 
pwidenstedt@gmail.com I mailet lämna namn och telefonnummer så vi kan 
skicka uppdateringar om hur det går i planeringen. Har ni några frågor är ni 
hjärtligt välkomna att ringa till mig: 0709-96 76 23  
 
Med vänliga hälsningar och med hopp om att vi ses! 
 
Peter & Ann-Sofie Widenstedt 
 
 
 


