Till förskolor, grundskolor
och gymnasier i Rolfsåns avrinningsområde

Detta erbjuds skolorna inom Vattnet i skolan
•

Inventering av pedagogiska vattenmiljöer nära skolan och tillgång till dokumentation
om dessa. Detta har redan gjorts vid de flesta skolor inom avrinningsområdet. Vi kan
komma till skolorna för att berätta om och visa miljöerna. Materialet finns tillgängligt
på Lygnerns vattenråds hemsida: https://lygnernsvattenrad.se/dokument/vattnet-iskolan/

•

Fortbildning för lärarlag. Fortbildning kan göras allt från en timma till heldag. Detta
kan handla om:
o Utomhuspedagogik vid vattenmiljöer vid skolan.
o Vatten och avrinningsområdet som pedagogisk idé.
o Att utforska närmiljön och sätta den i ett större sammanhang geografiskt,
ekologiskt, historiskt mm.
o Att utforska de egna närmiljöerna och bidra med kunskap till samhället.
o Om EU:s vattendirektiv och vattenrådens arbete.
o Vatten som ämnesövergripande tema.
o Förslag till utrustning.

•

Medverkan när klasser är ute och håvar. Lagom grupper för detta är runt tio elever.
Man kan dela upp klasserna i grupper som kan cirkulera mellan olika stationer varav
vattenstationen är en av dessa. Vi kan också ge förslag på andra stationer.

•

Busstur i avrinningsområdet. Detta är en heldags fortbildning. Om intresse finns från
fler skolor kan vi ordna en busstur med minst cirka 15 personer för att titta på olika
vattenmiljöer i avrinningsområdet.

•

Tillgång till bestämningsblad om vattenlevande småkryp.

•

Tillgång till länksamling kring vatten, hållbar utveckling och skola.

•

Nätverk för Vatten och skola www.facebook.com/groups/vattenskolan/

•

Kontakt och möjlighet till samverkan med Lygnerns vattenråd

https://lygnernsvattenrad.se/wp-content/uploads/2019/12/smakryp.pdf
https://lygnernsvattenrad.se/wp-content/uploads/2020/01/lankar_skola_vatten_hallbarhet.pdf

https://lygnernsvattenrad.se

Under 2017 finns det budget hos vattenrådet för cirka tolv arbetsdagar med Vattnet i
skolan. Antalet skolor som är intresserade att få hjälp från vattenrådet påverkar hur
mycket tid som kan erbjudas per skola. Det finns ungefär elva skolor inom
avrinningsområdet. Detta motsvarar då cirka en dag per skola och år om alla deltar. Om
det är färre skolor som deltar blir det möjlighet förmer tid per deltagande skola. De
skolor som först hör av sig får prioriteras.

Exempel på orter där skolor kan delta är Fjärås, Sätila, Rävlanda, Bollebygd, Töllsjö, Olsfors
och Sandared (se kartan över Rolfsåns avrinningsområde).

Lygnerns vattenråd
Borås, Bollebygds, Härryda, Marks och Kungsbacka kommun samt Flügger AB är betalande medlemmar i Lygnerns vattenråd tillsammans med 16 ytterligare medlemmar (föreningar, företag och
intresseorganisationer). Mer information finns på vattenrådets hemsida.
https://lygnernsvattenrad.se

Välkomna att höra av er, vi kommer gärna ut för att berätta för lärarlag i
början av terminen!
Kontakt: Peter Nolbrant, e-post: nolbrant@telia.com

