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VÄLKOMNA TILL BOTANISKA TRÄDGÅRDEN 2021!
Målgrupp förskolor, pedagogisk omsorg, förskoleklasser och lågstadium

FÅNGA DAGEN OCH GYNNA SURRANDE BIN I BOTANISKA TRÄDGÅRDEN

Genom att stimulera barnens nyfikenhet kring växter, insekter och mat vill vi lägga grunden för ett
hållbart Uppsala och en hållbar värld! Vi vill göra era barn delaktiga i vår kulturhistoriska miljö. I
år är det viktigare än någonsin, med aktiviteter och lärande upplevelser utomhus. Välkomna att
plantera, skapa och dansa i Botaniska trädgården.

AKTIVITETER 2021

•
•
•
•

Trädens födelsedag, tisd 11/5 (3–4 år)
Dansa och plantera sommarblommor 25–28/5 och 1/6 (4–7 år)
Mini-Röris & Röris vid orangeriet Linneanum, onsd 8/9 (2–6 år, fsk-klass, åk 1–3)
Plantera tulpanlök för en färgrik vår i barockträdgården, 18–22/10 (4–6 år)

ANMÄLAN

Anmälan görs per e-post (bokning@botan.uu.se).

Ange förskolans namn, mobilnummer vi kan nå er på, aktivitet, önskat datum och tid, barnens
ålder samt antal barn och vuxna.

ÖVRIG INFORMATION OCH CORONA-ANPASSNING

Vi följer myndigheternas restriktioner och anpassar aktiviteten så att vi kan hålla
avstånd och så att barn från olika förskolor inte träffas. Alla redskap tvättas mellan
grupperna. Ni tar er till Botaniska trädgården med buss 1, 2, 7, 11 eller 12. Under
pågående pandemi får skolor och förskolor inte åka med kollektivtrafiken. Boka istället
kulturbuss via Kubik Uppsala, minst 14 dagar i förväg.
Tropiska växthuset, Café Victoria och köksträdgården ligger söder om Norbyvägen på
Villavägen 8. Orangeriet/Linneanum och 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

www.botan.uu.se

VÅRTERMINEN 2021

1. TRÄDENS FÖDELSEDAG

Under Linnéjubileet 2007 planterade Uppsalas förskolebarn träd i Botaniska trädgården.
Nu bjuder vi in de yngsta barnen, 3–4 år, att fira trädens födelsedag med en dansfest,
tisdag 11 maj klockan 10.00. Deltar gör Linnés elever och Kulturenhetens
danspedagog. Ta med matsäck eller beställ fika från Café Victoria!
Sista anmälningsdag fredag 23 april. Först till kvarn. Anmälningar bekräftas via e-post.

2. FYLL TRÄDGÅRDEN MED BLOMSTERPRAKT

På sensomrarna lyser de rudbeckior, tagetes och broksalvia som Uppsalas förskolebarn
har planterat, i orange och vitt till glädje för trädgårdens alla besökare. Hjälp oss att
göra barockträdgården till en magnet både för orienterare och pollinerande insekter
2021! Under 1,5 timme får era barn ägna sig åt plantering och dans eller annan aktivitet
tillsammans med pedagoger från Botaniska trädgården och Kulturenheten Dans.
Planteringen sker 25–28 maj samt 1 juni. 1 juni är reserverad för förskoleklasser.Vi
delar in dagarna i fyra pass (kl. 9.15, 10.00, 10.45, 12.15) om 2 x 45 minuter. Grupperna
bör inte vara större än 12 barn och barnen inte yngre än 4 år. Ta gärna med matsäck!
Sista anmälningsdag onsdag 5 maj. Först till kvarn. Anmälningar bekräftas via e-post.
Kostnad: Fristående förskolor 500 kr/grupp, betalas på plats. Kommunala förskolor har
central kostnadstäckning. Grupper som uteblir utan avbokning debiteras 200 kr.

www.botan.uu.se

HÖSTTERMINEN 2021

3. MINI-RÖRIS OCH RÖRIS I BAROCKTRÄDGÅRDEN

Onsdag 8 september kl. 9.30 & 10.30 bjuder Friskis&Svettis in till MiniRörispass vid
Linneanum i Botaniska trädgården. Kl. 12.00 är iställetförskole- och lågstadieklasser
välkomna på Röris! När vi jympade loss för två år sedan var vi mer än 900 barn. I år
hoppas vi sprida rörelseglädje till ännu fler! Friskis&Svettis skänker en MiniRöris-skiva
till alla förskolor/skolor som är med (max en skiva per förskola/skola).
Anmälan senast fredag 27 augusti om ni vill ha en skiva. Ta gärna med matsäck!
Vid riktigt dåligt väder ställs aktiviteten in. Info på www.botan.uu.se, under skola.

5. PLANTERA TULPANLÖK FÖR EN VACKER VÅR I
BOTANISKA TRÄDGÅRDEN

Förbered en färgsprakande vår genom att plantera tulpanlök i barockträdgården. Ta med
era barn och hjälp till! Vi planterar 18–22 oktober. Botaniska trädgårdens pedagoger tar
emot er under fyra pass per dag. Passen börjar kl. 9.15, 10.00, 10.45 och 12.15 och är 45
minuter långa. Grupperna bör inte vara större än 12 barn och barnen inte yngre än 4 år.
Sista anmälan fredag 1 oktober. Först till kvarn. Anmälningar bekräftas via e-post.
Kostnad: Fristående förskolor 500 kr/grupp, betalas på plats. Kommunala förskolor har
central kostnadstäckning. Förskolor som uteblir utan avbokning debiteras 200 kr.

Varmt välkomna!

Uppsala universitet, Uppsala kommun Utbildningsförvaltningen,
Region Uppsala Kulturenheten Dans, Friskis&Svettis

www.botan.uu.se

