
Blåmusslan
Park- och naturförvaltningen

goteborg.se

För mer information 
Anette Wigeborn-Bergström 
Naturpedagog 

Park– och naturförvaltningen 

031-365 58 08 

anette.wigeborn-bergstrom@ponf.goteborg.se

Elin Samuelsson 
Rektor

Förskoleförvaltningen utbildningsområde Väster 

031-366 22 34 

elin.samuelsson@forskola.goteborg.se

Bokning av lokal
Maila till Anette eller Elin:

anette.wigeborn-bergstrom@ponf.goteborg.se
elin.samuelsson@forskola.goteborg.se

Nyckelbricka kan därefter hämtas ut.

Våra samarbetspartners
Förskoleförvaltningen utbildningsområde Väster 

Universeum 

Miljöförvaltningen 

Sportfi skarna 

Göteborgs Naturhistoriska museum

Sjöfartsmuseet  

Svenska livräddningssällskapet 

Göteborgs universitet 

Havsmiljöinstitutet

Blåmusslan
marint pedagogiskt center

Foto: Niclas Sundemo
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Vad är 
blåmusslan?
Blåmusslan är ett marint pedagogiskt 
center som ligger på Askimsbadet. 
Park- och naturförvaltningen ansvarar 
för centret. 

Blåmusslan är till för förskolor, skolor och föreningar. 
Centret innehåller pedagogiskt material som lånas ut till 
undervisning och aktiviteter på Askimsbadet. Ingen perso-
nal � nns på plats så alla som bokar in sig använder lokalen 
på eget ansvar och ställer i ordning möbler, material och 
städar efter sig. Utanför byggnaden � nns ett uteklassrum 
som består av fem sittstockar. 

I anslutning till Blåmusslan ligger utställningsrummet 
Långgrundet. Här är fokus på den marina miljön i och 
runt Askimsviken och nedskräpning i havet. Långgrundet 
är öppet under sommarsäsongen. 

Syfte
Syftet är att lära barn och ungdomar om den biologis-
ka mångfalden som � nns i havet och på stranden. En 
viktig del är att lära ut hur nedskräpning i havet påverkar 
växterna och djuren. På det marina centret � nns material 
som lärare och pedagoger kan använda sig av. De ska 
på egen hand kunna ha lektioner med hjälp av material 
och information som � nns tillgänglig. En viktig faktor 
är det praktiska lärandet på plats. Det marina centret ska 
fungera som en plats dit man kan boka in sig för att ha 
aktiviteter vid havet.

Vad fi nns här?
Inne på Blåmusslan � nns en lektionssal med plats för en 
skolklass. Litet kök med porslin, mikrougn, vattenkokare 
och ka� ebryggare. Toalett � nns, dock ej tillgänglighets-
anpassad för rullstol.
Flytvästar och vadarstövlar � nns för utlåning. Material 
såsom håvar, bottenskrapor, vattenkikare, luppar, stereo-
mikroskop och mycket annat.
På utsidan � nns ett uteklassrum med sittstockar.

Vem är vi till för?
Det marina centret är framförallt till för förskole- och skol-
verksamhet. Centret är tillgängligt under skolåret. Skolor och 
förskolor kan förlägga sina marina/biologiska lektioner här 
och ha direktkontakt med strand och hav. Även föreningar är 
välkomna att använda Blåmusslan.
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