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Småkrypsdagar med Nordens Ark på Alfons Åbergs
Kulturhus
Att arbeta med intressanta projekt är något som skall locka fler besökare till Alfons
Åbergs Kulturhus.
Under veckan som gått har besökare på Alfons Åbergs Kulturhus fått umgåtts med djurvårdare och ett
urval småkryp från Nordens Ark såsom kackerlackor, ödlor, spindlar och skallar. Nordens Ark, som
ligger i norra Bohuslän, arbetar för att ge utrotningshotade djur en framtid.
-Vi arbetar med populationsförstärkande åtgärder genom att sätta ut djur i naturen och genom att
förbättra de miljöer där arterna lever säger pedagogen och djurskötaren Patrik Swede.
Alfons Åbergs Kulturhus, vill satsa mer på naturorienterade ämnen och matematik för barns
lärande, tycker att samarbetet med Nordens Ark har fungerat utmärkt.
-Barn i åldrarna 3-6 år är ivriga att lära sig allt om naturen, säger Carina Kloek-Motin som tycker det är
viktigt att man inför naturorienterade ämnen i tidig ålder. Barn ifrågasätter och undersöker naturliga
fenomen som de jämför, drar slutsatser kring och funderar på varför vissa saker är stora eller små
eller hur saker och ting fungerar.
Varför ett samarbete med Nordens Ark
– Alfons Åbergs Kulturhus vill vara i framkant när det gäller nyskapande insatser för barn i
Göteborgsregionen. Vi välkomnar därför samarbetet med Nordens Ark vilka vi har stort förtroende för.
Våra verksamheter har samma struktur och en önskan om att sprida nyfikenhet och kunskap till barn,
säger Carina Kloek-Motin vd på Alfons Åbergs Kulturhus.
Göteborgs nya besöksmål för barnfamiljer, förskolor och skolor är 720 kvadratmeter stort och har
nyligen fyllt ett år. Verksamheten, som kommer att bedrivas utan vinstsyfte, ska bidra till barnkulturens
utveckling och verka för barns utveckling genom lek, upptäckande, lärdom och kulturupplevelser i vid
bemärkelse.
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