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Öppna skogsgläntan passar Malin Karlsson bra. Att vara ute i naturen med barnen och föräldrarna
ar något hon tyckte saknades i Finspång.

Ledaren Malin Karlsson med Alvi Dahlqvist och djuren i skogen

Elsa Bäckstrand med dottern Sally och Sofie Hellström med sonen
Oliver Telleskog uppskattar att kunna träffas utomhus med barnen

"Det är viktigt att tidigt vara ute med barnen"
Finspång
När det inte fanns någon "öppen skogsglänta" i Finspång startade Malin Karlsson själv upp
en sån grupp. Den blev fylld på ett dygn.
Varje onsdagsförmiddag i Vibjörnsparken rullar barnvagnarna upp till kullen, vilket väder det än är.
Här får barn mellan noll och två år gå på upptäcktsfärd i naturen, stöta på djur utmed stigen, stanna upp och
sjunga tillsammans.
– Jag fick idén att "det här är ju min grej". Jag älskar naturen. Att starta upp det här var som gjort för mig. Jag är
trygg med det genom mitt jobb, berättar ledaren Malin Karlsson.
Gensvaret lät inte vänta på sig. Inom ett dygn var gruppens 20 platser fullbokade, fler kan man inte vara på
grund av hälsomyndigheternas rekommendationer.
Det är samma program varje gång för att ge barnen trygghet. Samling, sång, lek, naturstig och fika efter
Friluftsfrämjandets koncept.
Utmed stigen stöter barnen på kramvänliga gosedjur. Kring haren, ekorren, nyckelpigan, lammet och älgen
sjunger de om tillsammans.
– Jätteroligt att det är populärt, men synd om de som inte får plats, tycker hon.
Malin är föräldraledig förskolelärare på Sjöviks ur- och skurförskola vid Lillsjön, som utgår från
Friluftsfrämjandets utomhuspedagogik. Hon har själv med sig Hampus, som är ett år och fem månader.
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– Det funkar jättebra och det är jätteviktigt för honom att träffa andra barn. Även vuxna behöver träffa andra
vuxna, säger Finspångstjejen Malin Karlsson.
Den här dagen kommer elva småbarnsföräldrar med barn för att vara med i naturleken och de fick uppehåll
ända till den avslutande fikastunden.
Medan andra öppna barnverksamheter stängts ned på grund av Folkhälsomyndigheten har de här stunderna
blivit ännu viktigare.
– Att vara ute har blivit viktigare sedan jag fått barn. Det var vanligare förr. Numera är det mer sociala medier,
internet och tv. Det känns viktigt att tidigt börja vara ute med barnen, säger Elsa Bäckstrand som har med sig
dottern Sally, sju månader.
Vilket djur är populärast?
– Hon har inte sagt så mycket, hon gillar allt som är gosigt att hålla i. Men hon älskar löv. Hon skulle bara käka
löv när vi skulle ta höstbilder med henne, allt ska utforskas, svarar Elsa Bäckstrand.
Kompisen Sofie Hellström med sonen Oliver Telleskog på nio månader äter leverpastejmacka när det börjar
regna lätt.
– Ett jättebra initiativ av Malin, att starta upp det här. Speciellt att kunna vara ute i coronatider. Jag vågar inte
åka till någon förskola och nu är det inte ens öppet, berättar Sofie Hellström.

