
VÄLKOMNA TILL BOTANISKA TRÄDGÅRDEN 2018!

Målgrupp förskoleklasser
SuRRANDE RABATTER I BOTANISKA TRÄDGÅRDEN
Insekternas arbete med att flytta pollen från ståndare till pistill ger oss en tredjedel av den 
mat vi äter. I år arbetar Botaniska trädgården extra mycket med bin, honung och pollen. 

Genom att stimulera elevernas nyfikenhet kring växter och insekter vill vi lägga grunden 
för ett hållbart Uppsala och en hållbar värld! Vi vill göra era elever delaktiga i vår 
kulturhistoriska miljö och samtidigt ge dem en dos kunskap att ta med hem. Välkomna att 
plantera och dansa i Botaniska trädgården. Mer information och inspiration hittar ni på 
följande sidor!

AKTIVITETER 2018
• Dansa och plantera sommarblommor, fredag 1 juni 
• Plantera tulpanlök för en vacker vår i barockträdgården, fredag 19 oktober
 
ANMÄLAN
Anmälan görs per e-post (bokning@botan.uu.se). 
Ange skolans namn, aktivitet, önskad tid, antal elever och antal vuxna.

ÖVRIG INfORMATION
Ni tar er till Botaniska trädgården med buss 1, 2, 7, 11 eller 12. Tropiska växthuset, 
Café Victoria och sommarblomsrabatten ligger söder om Norbyvägen, på Villavägen 
8. Barockträdgården ligger norr om Norbyvägen – ingång från slottet, Thunbergsvägen 
eller Norbyvägen.

För mer information om öppettider, om visningar för pedagoger, skolklasser och 
förskolegrupper samt om lovaktiviteter i Botaniska trädgården, Linnéträdgården och på 
Linnés Hammarby se www.botan.uu.se eller ring 018-471 28 38.

Varmt välkomna!
Uppsala universitet, Uppsala kommun Utbildningsförvaltningen, 

Region Uppsala Kulturenheten Dans, Friskis&Svettis

I samarbete: Medarrangör:

www.botan.uu.se



1. fyLL TRÄDGÅRDEN MED BLOMSTERpRAKT
På sensomrarna sprakar rudbeckior och tagetes i gult och rött till glädje för Botaniska 
trädgårdens alla besökare. Hjälp oss att göra rabatterna till en magnet både för 
människor och pollinerande insekter! Under 1,5 timme får era elever plantera och dansa 
tillsammans med pedagoger från Botaniska trädgården och Kulturenheten Dans.

Planteringen sker fredag 1 juni, kl. 9.15 och 12.15. Passen är 2 x 45 minuter. Vi tar 
emot en klass per pass och delar klassen i två grupper. Vi kan inte ta emot klasser med 
fler än 30 elever. Ta gärna med matsäck!

Sista anmälningsdag onsdag 9 maj. Först till kvarn. Anmälningar bekräftas via e-post.
Kostnad: Fristående skolor 500 kr/grupp, betalas kontant. Kommunala förskoleklasser 
har central kostnadstäckning. Klasser som uteblir utan avbokning debiteras 200 kr.

4. pLANTERA LÖK fÖR EN VAcKER VÅR I BOTANISKA TRÄDGÅRDEN 
I år förbereder vi vårt lökår 2019, genom att plantera vårlök i barockträdgården. Ta med 
era elever och hjälp till! Botaniska trädgårdens pedagoger tar emot er 19 oktober, an-
tingen kl. 9.15 och 12.15. Vi tar emot en klass per pass och delar klassen i två grupper. 
Vi kan inte ta emot klasser med fler än 30 elever.  Ta gärna med matsäck! 

Sista anmälan måndag 17 september. Först till kvarn. Anmälningar bekräftas via e-post.
Kostnad: Fristående skolor 500 kr/grupp, betalas kontant. Kommunala förskoleklasser 
har central kostnadstäckning. Klasser som uteblir utan avbokning debiteras 200 kr.

Varmt välkomna!
Uppsala universitet, Uppsala kommun Utbildningsförvaltningen, 

Region Uppsala Kulturenheten Dans, Friskis&Svettis

www.botan.uu.se




