
1 4 Lidens tidning

Ett pärlband av tuffingar med egna små
ryggsäckar ringlar sig fram på väg mot sko-
gen. Det är barnen på förskolan Mulle-
villan i Liden som även denna dag är på
utflykt i naturen. Det är inte så konstigt
för Mullevillan är en sk. I Ur och Skur –
förskola. Pedagogiken bakom I Ur och
Skur är hämtad från Friluftsfrämjandet och inne-
bär att allt vad naturen har att ge skall genom-
syra förskolans verksamhet.
Mullevillan var ligger den? Jo det är den gamla
veterinärvillan i Liden, Lidenvägen 112, där den
legendariska distriktsveterinären Lillemor Fors-
berg huserade 1952 - 1977. Fastigheten är om-
byggd och utgör sedan 1980 nu en
av två förskolor i Liden. Det finns idag 17 barn
i Mullevillan, i åldrarna 1 – 5 år,  och tre peda-
goger; Ewa Sollén, Liden, har arbetat inom yr-
ket sedan 1973, Maria Kilander, Järkvissle, se-
dan 1984 och Anna Engman, Dacke, sedan
1995. När Lidens Tidning är på besök går det
inte att ta miste på entusiasmen hos denna sam-
mansvetsade trio. Ewa fick idén till I Ur och
Skur genom distansstudier vid Uppsala Univer-

Liden-Tuffingar i Ur och Skur
sitet. Maria och Anna tände på idén
och tillsammans utverkades EU-medel
för att gemensamt gå på en ledarut-
bildningskurs i Västerås. Det blev en
oerhörd kick att tillsammans kunna ut-
forma en handlingsplan för ett ”ute-
dagis” i Liden. Föräldrarna har backat

upp förslaget liksom rektorn Lilian Högberg.

Vad skiljer Mullevillan från andra förskolor?
Kopplingen till naturen betonas särskilt. Bar-
nen äter ofta utomhus, även vintertid. De min-
dre barnen sover sin tupplur utomhus året runt.
För att till exempel  illustrera bokstaven A, ri-
tade man förr en apa, men på Mullevillan deko-
reras bokstaven A med insamlade alkottar. Bar-
nen får spela teater i skogen. Alla deltar aktivt
och leker och fantiserar för att stimulera

kreativiteten. En uppskattning ger vid handen
att hela 70 % av all tid för barnen är utomhus-
verksamhet i både ur och skur.
En stor och viktig del i verksamheten är arbetet
i åldersindelade grupper:

Fruktstund på gården
Fr. v.  My Olsson, Hannes Hansson, Andre Sand-
Petersén, Mattias Evrung, Linus Westlund, Emma
Westlund,Erica Lilieroth, Jonatan Huttunen, Wilma
Eriksson, Josef Håkansson, Olivia Abrahamsson
och Elina Huttunen. Fattas på bilden gör Ida och
Gustav Backlund, Olivia Unander samt Elias
Stridh. Foto: Mullevillan

Skogsknopparnas grupp består av de
allra minsta barnen.

Här ovan ser vi sex av nio.
Fr. v.  Jonatan Huttunen 2år, Emma Westlund
1år, Erica Lilieroth 1år, Linus Westlund 3år,
Olivia Unander 2år, Wilma Eriksson 2år, samt

Knopp-ledarna och pedagogerna Anna
Engman och Ewa Sollén. ( ålder okänd )

Foto: Mullevillan
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Knoppar – ett till tre år, Knyttar – tre till fyra
år och Mulle – femåringar.
Men varför all verksamhet ute? Man tror att
barnen blir mindre sjuka. Det blir mindre
stress för både barn och personal. Konflikterna
minskar i antal och den totala ljudnivån
sjunker. Men framförallt ökar barnens känsla
och förståelse för vår natur. Avviker förskolan
från gällande läroplan? Enligt Ewa, Maria och

Triss i entusiasm.

Fr.vä: Anna Engman, Maria
Kilander och Ewa Sollén.

Foto: Arne Johansson.

Anna är svaret absolut nej. I Ur och Skur –
verksamheten passar in i läroplanen på ett
alldeles utmärkt sätt.
Det är åtstramningstider, nedskärningstider
och allmänt en dyster stämning i den kommu-
nala verksamheten och ändå orkar eldsjälarna
på Mullevillan att ta till sig nya initiativ och
värna ”Liden-tuffingarnas” bästa. Det är
sannerligen imponerande!
Arne Johansson

Ett JÄTTESTORT TACK

till alla föräldrar som hjälpt till att
bygga, och som skänkt

byggmatriel till vår nya ”gaphytta”.

Många kramar från oss på
I Ur Och Skur Mullevillan!!!

Vi Gratulerar!

Jan-Ove Berg,
Klärke
40 år
25/2

Catharina
Backlund,
Sunnås
30 år
21/2


