
VÄLKOMNA TILL BOTANISKA TRÄDGÅRDEN 2020!
Målgrupp förskolor, pedagogisk omsorg, förskoleklasser och lågstadium

NäraNde potatis och surraNde biN i botaNiska trädgårdeN
I år fokuserar vi på familjen Potatis i våra trädgårdar. Vi kommer att odla och ställa 
ut potatis, tomat, chili och aubergine. Nu välkomnar vi Uppsalas förskolebarn och 
förskole-klasser att plantera potatis och nektar-rika blommor tillsammans med våra 
pedagoger. 

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 och samtidigt ge dem en dos kunskap att ta med hem. 
Välkomna att plantera, skapa och dansa i Botaniska trädgården. 

AKTIVITETER 2020
• Trädens födelsedag, tisdag 12/5 (3–4 år)
• Dansa och plantera sommarblommor och potatis, 26–29/5 och 2/6 (4–7 år)
• Skördevisningar hos Familjen Potatis, 8–10/9 (åk 1–7)
• Mini-Röris & Röris vid orangeriet Linneanum, onsdag 9/9 (2–6 år, fsk-klass, åk 1–3)
• Plantera tulpanlök för en färgrik vår i barockträdgården, 19–23/10 (4–6 år)
• Skapa potatisfigurer på förskolan, ställ ut i Tropiska växthuset, 24/10–8/11 (3–6 år)
 

ANMÄLAN
Anmälan görs per e-post (bokning@botan.uu.se).
Ange förskolans namn, aktivitet, önskat datum och tid, barnens ålder samt antal barn och vuxna.

ÖVRIG INFORMATION
Ni tar er till Botaniska trädgården med buss 1, 2, 7, 11 eller 12. 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

I samarbete: Medarrangör:

www.botan.uu.se

mailto:bokning@botan.uu.se
http://www.botan.uu.se
http://www.botan.uu.se


VÅRTERMINEN 2020

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 12 maj klockan 10.00. Deltar gör Linnés elever och Kulturenhetens 
danspedagog. Ta med matsäck eller beställ fika från Café Victoria!

Sista anmälningsdag fredag 24 april. Först till kvarn. Anmälningar bekräftas via e-post.

2. FYLL TRÄDGÅRDEN MED BLOMSTERPRAKT
På sensomrarna lyser de rudbeckior, tagetes, lejongap och potatis (!) 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 2020! Under 1,5 timme får era barn ägna sig åt plantering och dans tillsammans 
med pedagoger från Botaniska trädgården och Kulturenheten Dans.

Planteringen sker 26–29 maj samt 2 juni. 2 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 6 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

http://förskoleklasser.Vi


HÖSTTERMINEN 2020

3. MATNYTTIGT ELLER DÖDLIGT GIFTIGT 
Tisdag–torsdag 8–10 september kl. 9–15 kan ni boka in er klass (åk 1–7) på 
skördevisning i Botaniska trädgården. Följ med på upptäcktsfärd i utställningen 
”Skördetid” och lär er mer om potatisfamiljens växter och deras varierade 
användningsområde. Det blir välkända och välsmakande grönsaker så väl som riktigt 
giftiga representanter. 

Våra pedagoger tar emot er under 20 min för att sedan skicka iväg eleverna till två 
stationer i utställningen. Besöket tar ungefär en timme. Ta gärna med matsäck! 
Anmälan senast måndag 24 augusti. Grupper som uteblir utan avbokning betalar 200 kr. 

4. MINI-RÖRIS OCH RÖRIS I BAROCKTRÄDGÅRDEN
Onsdag 9 september kl. 9.30 & 10.30 bjuder Friskis&Svettis in till MiniRörispass vid 
Linneanum i Botaniska trädgården. Kl. 12.00 är förskole- och lågstadieklasser väl- 
komna på Röris! Senast vi jympade loss 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 28 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.

Varmt välkomna!
Uppsala universitet, Uppsala kommun Utbildningsförvaltningen, 

Region Uppsala Kulturenheten Dans, Friskis&Svettis 

www.botan.uu.se

http://www.botan.uu.se


HÖSTTERMINEN 2020 (fortsättning)

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 19–23 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 2 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. 

6. SKAPA POTATISFIGURER OCH STÄLL UT
Välkommen att visa upp Familjen Potatis i Tropiska växthuset! Ni skapar potatisfigurer 
på förskolan som ni sedan tar med och ställer ut i Tropiska växthuset. Utställningen 
pågår 24 oktober – 8 november.

Ni ställer upp figurerna 22–23 oktober i Tropiska växthuset. Ni bör inte komma med 
mer än 15 barn samtidigt.  

Anmälan senast måndag 21 september. Det finns bara plats för 5–10 grupper, så först till 
kvarn gäller! Anmälningar bekräftas via e-post. 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




