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Nu startar äntligen framtidsklubben GRO igen! Vi träffas varje onsdag mellan kl. 

16.30 och 18.00, från och med v. 14. På grund av rådande pandemirestriktioner 

kommer vi att vara utomhus, på gräsplanen mellan Blåsenhus och Geocentrum. Vi 

ledare möter upp på parkeringen bakom Blåsenhus (sidan som vetter mot 

botaniska och tropiska växthuset).  

 

 

Dag Tema 

7/4 Hållbar utveckling 
 

Om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vad innebär de tre olika 

aspekterna, och hur kan vi använda dem där vi försöker lösa hållbarhetsproblem? 

  

Vi formulerar hållbarhetsproblem, resonerar kring vilken hållbarhetsaspekt de hör 

de ihop med, och hur vi kan lösa problemet.  

 

14/4 Miljöpolitik  
 

Hur fungerar politiken i praktiken? Hur fungerar kommunpolitik, och varför är det 

så svårt att genomföra förändringar?  

Vi letar frågor och svar, och ställer frågor till politiker.  

 

21/4 Ekosystem 
 

Vad är ekosystem och vad är ekosystemtjänster? Vi letar upp exempel i vår 

omgivning.  

 



28/4 Biologisk mångfald 1 
 

Vad är biologisk mångfald, varför är det viktigt? Vad kan man göra för att gynna den 

biologiska mångfalden? Vi går en tipspromenad, och letar svar på frågor.  

 

5/5 Biologisk mångfald 2 
 

Vi bygger bihotell! 

 

12/5 Miljöhistoria 
 

Vad är miljöhistoria? Vad kan vi lära oss om den, och hur kan den hjälpa oss i 

hållbarhetsarbetet? Vi går en miljöhistorisk promenad.  

 

19/5 Utflykt till stadsskogen 
 

Vad är natur, och vad är kultur? Hur förhåller de sig till varandra, och vad har vi för 

relation till naturen? Vi gör några lekar och övningar på temat ”naturnärvaro”.  

 

26/5 Skattjakt i Botaniska trädgården 
 

Vi letar bland naturens skatter och mysterier efter svar på olika frågor, som tillslut 

leder oss fram till målet.  

 

(Observera att vi eventuellt kan komma att göra mindre förändringar av innehållet på träffarna, 

om det skulle behövas.) 

 

 

Åtgärder för att minska risken för smitta under våra träffar 

 

På grund av den pågående pandemin och rådande restriktioner och rekommendationer, så har vi 

gjort några förändringar för att kunna genomföra våra träffar på ett smittsäkert sätt. 

 

• Vi kommer att ha träffarna utomhus, på gräsplanen som finns mellan Blåsenhus, 

Geocentrum och Campus 1477. Vi ledare möter upp på parkeringen bakom Blåsenhus. 

• Alla måste hålla ordentligt avstånd till varandra under träffarna. Därför kommer vi att 

placera ut deltagarna så att de inte kommer för nära varandra. Vi kommer att göra 

övningar där det går att hålla avstånd, och arbeta mer enskilt (men fortfarande med 

diskussioner och feedback sinsemellan, såklart!)  

• Självklart ska man stanna hemma om man känner av några förkylnings-/covid-19-

symptom. 

 

 



Tänk på att ha kläder efter väder! Vi kommer att vara ute även om det regnar eller är kallt, så 

alla deltagare uppmanas att klä sig efter vädret. Ta gärna en extra tröja, eftersom det kan bli kallt 

att sitta stilla.  

 

Toaletter finns inne på Geocentrum och Blåsenhus.  

 

Tillsammans hjälps vi åt att följa restriktionerna! Det kommer inte att bli helt som vanligt, men 

vi ledare tror att det kommer att bli en jättefin GRO-termin, och vi ser mycket fram emot att få 

träffas igen efter påsk! 

 

 

Hälsningar 

Elin, Maria och Sofia 

 

 

 


