Samarbete med Västra Harg skola

Oktober 2020

Under våren 2020 har en arbetsgrupp inom Västra Harg byalag tagit fram förslag på hur
skolan kan stödjas utifrån de förutsättningar och engagemang som finns lokalt. Huvudtanken
är att visa på vad bygden lokalt kan bidra med. All verksamhet som sedan sker på skolan
ansvarar skolans huvudman för. Detta initiativ är enbart ett stöd och en möjlighet för Västra
Hargs skola.
Engagerad bygd
I Västra Harg finns många engagerade invånare som gärna samarbetar med varandra. Det
finns några lokala föreningar och organisationer där detta kommer till uttryck. Vidare har
platsen vissa kvalitéer och fördelar som gruppen vill lyfta. Med lokala aktörer så kan nya
möjligheter skapas.
Plocklåda
Vi har sorterat förslagen under olika teman och kan ses som en plocklåda. Vi tror dock för
planering och återkoppling att det finns ett årligt möte (kanske under våren inför kommande
läsår) då man bestämmer sig för vad man vill göra tillsammans. Man kan då också utvärdera
vad man gjort tidigare för att förbättra och förändra aktiviteter. Allt arbete är ideellt och sker
på frivillig basis.
Samarbeten
Område
Naturupplevelser,
förståelse av natur
och miljö
Pedagogiska rum i
reservatet
Idrott och hälsa
Lokalhistoria
Utbyte med andra
skolor

Innehåll
Naturvandringar
Kunskap om reservat
Flora och fauna
Djuren i reservatet
Utvecklande av pedagogiska
rum i reservatet

Organisation, kontaktperson
Länstyrelsen i Östergötaland,
Reservatsförvaltare Thomas
Johansson

Markägare Linköpings stifts
egendomsutskott,
Enhetschef Bengt Palmqvist
Aktiviteter utifrån skolans behov VHIF, ordf Peter Syrén
Aktiviteter utifrån skolans behov Hembygdsföreningen
Möte mellan skolor i stad och
Skolor inom Mjölby kommun
landsbygd

Lokala aktiviteter utifrån områdets möjligheter
Aktivitet
Torp och herrgårdar
Besök på torp
Medeltidens borgar
Herrgårdarnas roll
Kyrkans roll och
historia
Intressanta gravar
Djurvård och skötsel
i lantbruk

Innehåll
Om torpens roll under sent 1800
och tidigt 1900 tal.
Besök vid hembygdsföreningen
Besök vid Svaneborgsruinen
Besök vid Boo gård
Besök i kyrkorummet
Besök på kyrkogården
Besök på lantbruk, Bosgård

Organisation, kontaktperson
Hembygdsföreningen
Hembygdsföreningen
Ägare Maria Larsson
Svenska kyrkan, förs herde Sara
Olofsson
Hembygdsföreningen, Sv
kyrkan
Bosgård, ägare Per-Fredrik Petré

Religiösa högtider
Naturvård och
klimatfrågor
Mosaiklandskapet
Pilgrimsvandra
Viltvård och jakt
Skog och skogsvård

Besök i kyrkan

Svenska kyrkan, förs herde Sara
Olofsson
Aktiviteter utifrån skolans behov Länstyrelsen i Östergötaland,
Reservatsförvaltare Thomas
Johansson
Beslysa naturreservatets bruk
Projektet Envision
Enkel vandring i reservatet
VHIF och Sv kyrkan
utifrån ett tema
Berättar om hur jakt och viltvård Elmer Holmqvist och andra
går till
jägare och jaktlag
Länstyrelsen eller stiftets
Länstyrelsen i Östergötland eller
skogsvårdare berättar om hur
Linköpings stift
skogsvård går till

Skolmiljö
Aktivitet
Trygg skolmiljö

Förskolemiljön

Innehåll
Frivilliga som finns med som
rastvakter
Vid utflykter finns föräldrar eller
andra frivilliga med
Skolgårds farfar eller mormor
Utveckla förskolegården

Organisation, kontaktperson
Frivilliga,

Föräldrar och frivilliga

