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Stations-
   marknad.

Trafi kstart. 

Lödöse Södra.
december

ÅK BUSS GRATIS.
Håll utkik i brevlådan efter tidtabell för gratis 
bussar, eller kika in på www.lillaedet.se.

                                 Klara Zimmergren 
                  Trafi kverket 

                   Lasse Kronér 
       Kommunalråd

              Joel Jansson
           Stationsmarknad
                        Slussdraget
         Tomtsyn, Ekeberg

                 Jessica Andersson
     Luciatåg från Strömsskolan
                           Helt Sonika
                         Västtrafi k

STRÖM. Två livs levande 
kaniner.

Dessutom är höns på 
väg in.

På Ströms slott för-
skola är det tema djur 
och natur som gäller.

Ett enkelt sätt för barn att 
utveckla sin empatiska för-
måga är att involvera djur i 
verksamheten. Det har man 
tagit fasta på hos Ströms 
slott förskola. I september 
anlände två kaniner; Hjärta 
och Regnbåge.

– Barnen har varit med 
i hela processen, från det 
att vi bestämde oss för att 
skaffa kaniner till förskolan. 
Förskolebarnen har deltagit 
i byggandet av kaninhagen 
och dess hus. Vi har också 
odlat sallad och morötter 
tillsammans med barnen, 
berättar förskollärare Petra 
Östling.

– När kaninerna anlänt 
hade vi en namnomröstning 
där barnen fick vara med och 

rösta. Hjärta och Regnbåge 
blev de vinnande bidragen.

Förskolan jobbar med ett 
material framtaget av Sve-
riges Djurskydd som heter 
MiniRede, som står för 
respekt, empati, djur och 
etik.

Glada barn
– Barnen är så glada i kani-
nerna, de klappar och tar 
hand om dem. De har till 
och med gjort leksaker till 
kaninerna, förklarar Evelina 
Jakobsson.

Införskaffandet av kaniner 
till förskolan kräver natur-
ligtvis ett engagemang även 
från personalens sida. De 
turas om att mata djuren 
under helger och semester-
dagar.

– Det är bara roligt, säger 
Evelina.

Lärarna tycker att barnen 
sköter sig exemplariskt med 
sina nya vänner, de följer 
reglerna i skötselboken till 
punkt och pricka.

– I boken står det hur man 

ska bete sig med Hjärta och 
Regnbåge. Det går inte att 
skrika eller jaga kaninerna, 
då är man ingen bra vän, 
säger Petra.

Frida är en av totalt 48 
elever på Ströms slott för-
skola. Hon trivs tillsammans 
med kaninerna.

– De är söta. Vi får ge dem 
mat, de gillar morötter och 
äpplen, säger Frida.

En hönsbur håller nu på 
att iordningställas på försko-
lan. 

– Ett sätt att ytterligare 
utveckla det pedagogiska på 
temat djur och natur, avslutar 
Petra Östling.

Kaniner som 
berikar vardagen
– Barnen trivs med sina nya vänner

PÅ STRÖM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Frida klappar kärleksfullt kaninen Hjärta som har sin hemvist på Ströms slott förskola. 
På bilden ses också förskollärare Evelina Jakobsson.


