
Ansökan om bidrag 2020 från Fastighetsägare Sofielund för planteringsprojekt med barn i 
området Sofielund och i samverkan med SLU. 
 
Mötesplats Natur är ett projektnamn för de olika odlingsrelaterade aktiviteter som tidigare 
har utgått från Mötesplats Seved och som har byggt vidare på det fokus som områdesprogram 
Seved haft på odlingsaktiviteter, kretslopp- och naturfrågor och kunskap kring hållbar 
utveckling och som vänt sig till förskolor och skolor i Sofielund. Syftet med denna satsning är 
att ge förutsättningar för områdets barn att ta till sig kunskap om och känna nyfikenhet för 
naturvetenskapliga samband. 
Projektet går ut på att vi drar upp växter/plantor som kommer att gå till gårdar på områdets 
skolor och förskolor. 
Om projektet: 
Totalt ska mellan 800-1 000 plantor fördelas på förskolor på Sofielund och i dess närhet. 
Eventuellt överskott går till föräldrar, egna odlingar och fester på skol- och förskole gårdar. 
Under detta uppdrag bjuder vi in SLU-studenter, pedagoger, förskole- och skolbarn på 
Sofielund, att samverka på olika sätt. Vi vill väldigt gärna att SLU-studenterna interagerar 
med barnen! Vi vill erbjuda studenterna att under senvåren få tillfälle att engagera sig mer i 
skol- och förskolebarnen och deras interaktion med odlingen. Vår förhoppning är att barnen 
då än bättre får tillfälle att knyta an till odlingen och helhetsupplevelsen som sådan genom 
att knyta an till avsändare. 
Plantorna placeras ut på skolor/förskolor och barnen tillsammans med pedagogerna och 
expertis gör att omgivningarna förskönas i områdena med blommor, växter och grönsaker, 
och förutom detta får eleverna kunskap och förståelse om kretslopp och växternas 
betydelse. 
Spridningen av projektet har ständigt ökat och detta året kommer ett intressant och givande 
samarbete med Backaskolan inledas inom projektet  
Föreningen tillsammans med Mötesplats Naturen söker 10 000 kronor i bidrag från 
Fastighetsägare Sofielund som ska täcka kostnader för bussresor, fröer samt material. 
Föreningen kommer att dokumentera arbetet samt bidra med foto och text till 
Fastighetsägare Sofielund som får möjlighet att visa projektet på hemsida samt i andra 
sammanhang 
Vi kommer att arbeta med FNs Globala Mål  4,5,11.12,15,16  
 
 
 
 


