VÄLKOMMEN TILL STENUNGE BY & RAMSÖN
– en kunskapsbank och inspirationskälla för din skola
För den som vill besöka Stenunge By eller Ramsön öppnar sig två vackra, spännande och unika
miljöer.
Ett skolbesök på Ramsön eller Stenunge By ger, genom att barnen får vara i och reflektera kring den
unika miljön, en inblick i kulturmiljövård. I det som växer och lever vilt, och till det som människan
med varsam hand tar hand om. Här finns trådar tillbaka i tiden som även låter eleverna fundera
över den tid de lever i idag, och över framtiden. Vi vill att fler barn skall få möjlighet att genom
utomhuspedagogik skaffa sig kunskap om sin närmiljö och om ett 1700-1800-talets Bohuslän!
Till dig som har elever på mellanstadiet rekommenderar vi att arbeta fördjupat med naturreservatet
Ramsön, där odlingsmarken och den bohuslänska naturen ser ut och tas om hand på samma sätt
som på 1850-talet. Vårt skolprogram på Stenunge By, en kulturhistorisk gårdsmiljö från 1700-talet
med omgivande natur, riktar sig främst till elever på lågstadiet.
Allra bäst är att besöka oss under maj alternativt september. Då finns mycket att titta på både i
naturen och i odlingarna!
Vare sig du besöker Stenunge By eller Ramsön möter du en gedigen kunskap och en fantastisk miljö
som fascinerar och inspirerar barn som vuxen!

Stenunge By
På egen hand
Då Stenunge by inte har tillgång till en pedagog, eller annan personal som kan guida din klass
ansvarar du själv för att planera och utföra besöket. På Stenunge by finns många möjligheter för dig
att tillsammans med oss skapa upplevelse för din klass, som räcker länge!

Utmaningarna – vårt skolmaterial
Det finns ett skolmaterial kring Stenunge By . Materialet är anpassat för årskurs 0-3. Det utgörs av
utmaningar som klassen teoretiskt och praktiskt arbetar med, tillsammans eller i mindre grupper.
Utmaningarna utgår från sex läroplatser: Ån &kvarnen, Bondgården, Skogen, Trädgårdslandet,
Örtagården och Fruktträdgården. Utmaningarna finns på plats, men kan även laddas ned från vår
hemsida. Till utmaningarna hör redskap som förstoringsglas, lupp, kåsor, tygprover med mera.
Dessutom finns referensexemplar av böcker om exempelvis skog, insekter, livet vid ån.
Allt material går bra att ta med sig ut i fält!
Utmaningarna ger möjlighet för diskussion och reflektion. Den process barnen får uppleva är
viktigare än rätta svar! Vi låter alla sinnen vara med och gör det i harmoni med platsens rofyllda
karaktär. Du väljer själv vilka läroplatser du vill arbeta med under ett besök. Väv in dina egna
syften under ett besök. Naturluftsliv, skogens djur, odling, byggnadsvård, hur vi levde förr,
framtidsvisioner... vårt program öppnat upp för många olika teman!

Orangeriet
Orangeriet är skolans rum. Här hittar du allt material du kan låna på plats. Är det kallt ute tänder vi
en brasa i rörspisen. Vill du inte sitta utomhus, får barnen gärna äta sin medhavda matsäck här.
Toalett finns i ladan till vänster om Orangeriet.

Karta
På vår hemsida finns en skolkarta att ladda ned, så du lätt hittar på plats.

Förberedelser
Besöket förutsätter att du själv förbereder och läser in historien runt Stenunge by. Detta gör du lätt
genom vår hemsida och våra audioguider. För att ge din klass en miljöbeskrivning och spännande
saga kring Stenunge by finns berättelsen Evert, Albertina & Ålen. Berättelsen lämnar öppet för ett
valfritt slut innan det sista stycket, som ni i klassen före eller efter ett besök själva kan skriva, rita
eller dramatisera!
Besök gärna Stenunge by i förväg tillsammans med dina kollegor. I mån av tid kan personalen visa
dig runt.
På hemsidan www.stenungeby-ramson.se under fliken skolan kan du ladda ned:
 Denna introduktion
 Skolkarta över Stenunge by
 Evert, Albertina & Ålen – på äventyr i Stenunge by
 Utmaningarna
Allt material står dig fritt att använda.
Våra utropstecken!
 Då du själv ansvarar för besöket ser vi gärna att det ser ut som när du kom, då du lämnar
Stenunge by med din skolklass.
 Se gärna till att ni är fler vuxna under besöket. Det finns en stor å i närheten av gården och
odlingarna är ofta ömtåliga.
Efter besöket
Fortsätt gärna att arbeta med Stenunge by. Det är spännande att följa årstidernas skiftningar, så
besök oss gärna fler gånger med samma klass. Inom skolan kan ni skapa en tipsbank för hur ni i
olika teman kan arbeta vidare med utgångspunkt i besöket.
Flera frågor?
Kontakta Ekenässkolan, 0303-73 83 35, Ann Boström, åk 0-3, ann.bostrom@ekenas.stenungsund.se
eller Kickan Johansson, åk 4-6, kickan.johansson@ekenas.stenungsund.se
Bokning
Bokning sker via Stenungsunds kommun, Kulturkontoret.
Britta Netterfors, 0303 - 73 80 65, britta.netterfors@stenungsund.se.
 Boka ditt besök senast 3 veckor i förväg.
 Vi tar emot en skolklass åt gången.
 Du kan också, i samråd med Stenungsunds kulturkontor och personalen på Stenunge by,
designa ditt eget besök. Detta i mån av personalens tid.
 Att besöka Stenunge by är kostnadsfritt.

