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Tjo, tjim – och kanske ett frö som till slut blommar ut till ett
kulturellt intresse.Det hoppas förskolan Fröets lärare att
gårdagens besök på Värmlands museum ska innebära.– Det är
jätteviktigt att man börjar så tidigt, säger förskolläraren Agneta
Borkowski.
Jonas Andersson

hp.skoglund@vf.se (mailto:hp.skoglund@vf.se)

Artikeln fortsätter efter annonsen

&

I dag öppnar barnutställningen Allemansland på Värmlands museum. Men redan i går ﬁck förskolan
Fröet en unik förhandstitt på utställningen – och barnen gillade vad de såg.
Utställningen består av flera olika miljöer som baseras på Lennart Hellsings böcker. Den kommer att
ﬁnnas på Värmlands museum till i höst och är en förstudie för museet som i framtiden hoppas kunna
anordna en egen, permanent utställning för barn.
En populär plats var sjörövarskeppet där Viggo snabbt iklädde sig kaptensrocken och började ratta
fartyget.
VF frågar vad Viggo tycker om att besöka utställningen.
– Det var en lustig fråga, svarar han.
– Det är lite läskigt att vara där uppe, säger Viggo om att klättra upp på det drygt en meter höga skeppet.
Hans besättning verkar i alla fall vara nöjda med sin kapten. Någon ropar ”bravo, Viggo” och skutan styr
vidare.
Agneta Borkowski tycker att det är positivt att barnen får chansen att ta del av kultur för att kunna skapa
ett intresse för till exempel konst.
– Och just att det ska vara roligt att gå på museum, säger hon.
Agneta Borkowski är själv inblandad i ett samarbetsprojekt med Värmlands museum. Där arbetar hon
mycket med att skapa aktiviteter som ska stimulera barnens sinnen.

Allemansland ska ge den stimulansen, eftersom besökarna själva får klä ut sig och krypa in i och klättra
upp på de olika föremålen som ställs ut.
– Det är väldigt spännande, barnen tycker nog att det är jättekul.
Hennes kollega Marie Clarin tycker också att utställningen är bra för barnen.
– Jag tycker den är jättemysig. De får prova på olika saker, det tycker de är spännande. De får se och ta
på saker, absolut.
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