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Här ska barnen sjunga ”Bä, bä vita lamm” sedan man hittat           Malin Karlsson håller i Öppna skogsgläntan i Finspång, som nu 
det vita lammet, som Malin Karlsson håller i skogsdungen             tar helgledigt 

Skogsgläntan öppnade för barnen 

Men nu är det slut för det här året. 

Slut för i år, men det blir en nystart nästa år igen! 

Det handlar om Friluftsfrämjandets utomhuskul "Öppna skogsgläntan" i Finspång. 

– Öppna skogsgläntan är ett färdigt koncept, som Friluftsfrämjandet har över hela Sverige, berättade 
ledaren Malin Karlsson vid säsongsavslutningen nyligen. 

– Men nu tar vi helglov och öppnar verksamheten under vecka tre nästa år igen. 

Hur gör ni med corona-restriktionerna? 

– Vi följer förstås Folkhälsomyndighetens rekommendationer och råd och har delat upp deltagarna i två 
grupper, för att vi inte skulle bli för många i varje grupp. 

Öppna skogsgläntan håller till i skogsdungen ovanför grillplatsen i Vibjörnsparken. 

– Vi har ungefär samma innehåll, som i öppna förskolan, fast vi är utomhus, förklarar Malin Karlsson. Så vi 
sjunger, leker och fikar tillsammans under avslappnade former. 

Och målsättningen för verksamheten? 

– Det är att barn i ålder 0 till 2 år med syskon och föräldrar har roligt tillsammans ute i naturen och i vårt fall 
den lilla skogsdungen.  

– Viktigt är också att visa att man får vara utomhus året om och utforska naturen med hela kroppen och alla 
sinnen. 

Hur utforskar ni naturen i skogsdungen?  

– Bland annat har vi placerat ut olika djur, som nyckelpiga, får, uggla, ekorre och igelkott och när vi hittar ett 
lekdjur, som vi lagt ut i förväg, sjunger vi en sång tillsammans om djuret. 

Och sedan avslutar ni med ett besök i lekparken och lite korvgrillning?– Ja, men det är bara lite mysig bonus 
som vi lagt in, för att även föräldrarna ska lära känna varandra bättre och utvidga sitt kontaktnät. 


