SKOGSMULLE VERKSAMHETEN

Skogsmulle är en fantasifigur, en varelse av alldeles egen sort, som
föddes i ett åskväder ur fullständigt naturliga ingredienser.
Skogsmulle är ett med skogen, han älskar och försvarar naturen,
ofta med hjälp av barnen. I barnens fantasi är Skogsmulle en god
och skapande kraft, för att han försvarar det som växer och lever.

Gösta Frohm skapade Skogsmulle och
skrev böcker
1957 startade det som nu är Skogsmulle.
Massor av skogsmulleledare utbildas och hundratusentals barn har
roligt med Skogsmulle i skogen sedan dess. Idag finns en allt större
del av skogsmulleverksamheten på förskolor.

Skogsknoppar och Skogsknytte
För mindre barn finns verksamheter som inspirerats av Skogsmulle,
men anpassats till de olika åldrarnas utvecklingsnivå. Skogsknoppar
är för de allra minsta och Skogsknytte heter verksamheten för
åldersgruppen innan Skogsmulle.

Skogsknopp för 2-3 åringarna
Att ha väldigt korta ben är inte självklart en nackdel när man ska upptäcka
naturen. Det blir bara så mycket närmare ner till taggiga kottar och spralliga
myror. Och mossan är mjuk när man trillar. Skogsknopp heter FSI´s äventyr
för de allra minsta. I en skön mix av trygghet och pirr i magen får 2–3åringarna möta naturen. Den som ofta finns alldeles runt knuten.
Dagmamman ettel dagistanterna är med hela tiden och ger tryggheten. På så
sätt kan även det försiktiga barnet våga utforska och prova på det okända
och spännande.

Skogsknytte för 3 - 4 åringar
Att följa stigen över ängen kan vara ett riktigt äventyr. Gräset är väldigt högt
när man är kort, och den lilla dungen där borta känns som en stor urskog.
Vägen korsas av ivriga myror och kanske någon hoppig liten groda.
Skogsknyttar är skogsäventyr för tre- och fyraåringar. Med dagmamma eller
dagistanterna vid sin sida är det lagom läskigt att upptäcka naturen och det
som lever och växer där. Sången och leken är viktig för Skogsknyttarna.

Skogsmulle
I skogen kan barnen fritt leka, hoppa, klättra, bygga, vara detektiver och
forskare. De lär sig att vara rädda om naturen och samtidigt få uppleva livet i
naturen med alla sina sinnen. Barnen får en vana att kunna vara ute i alla
väder och äta vägkost ute i skogen, vid sin egen mulleplats.
Lek, sång och sagor är viktiga inslag i Skogsmulleskolan. De skapar
gemenskap och tillfredställer barnens rörelsebehov. Sagofiguren Mulle vill
med sitt lekfulla sätt få oss att förstå att vi behöver kontakt med naturen för att
må bra.
Genom att regelbundet gå ut i skogen får barnen en spontan naturkontakt,
och närskogen blir ett bekant ställe.
Metodiken bygger på att med hela kroppen och alla sinnen få upplevelser i
naturen .

Med en egen liten ryggsäck laddad med fika och torra strumpor ger sig
Skogsmullebarnen ut i den lite större skogen. I sällskap av nya eller gamla
kompisar blir det aldrig läskigt.

Strövare
En öppen eld. Ett vindskydd. En försiktigt hanterad yxa. En grupp där alla hör till och får vara med.
I strövarna får 7-9-åringarna upptäcka både naturen och sin egen förmåga. I sin egen takt.

Eller bara en glädje i nya kompisar och en tillhörighet vid sidan av skolan och
klassen.
Strövarna är mycket lek och bus. Men också en möjlighet att lära sig vissa
grundläggande saker som gör friluftslivet så mycket roligare. Som att hantera
en kniv, att klä sig efter vädret och att laga enkel mat utomhus.Det är en
speciell känsla att lära sig sådant som kanske inte ens mamma och pappa
kan. Det ger råg i ryggen.

Naturen som lekplats
Känslan för naturen grundläggs genom att vara ute, i alla väder och alla årstider. Att följa naturens
skiftningar i olika miljöer genom sinnesintryck, är en plattform som är omöjlig att hoppa över.
Tidigare fick de flesta barn grundläggande utevana via föräldrar och andra släktingar, ofta i
kombination med att de var bosatta på landsbygden.

Naturen erbjuder alla möjligheter
I skog och mark, på snö och is erbjuds de bästa möjligheter till
rörelseträning, kroppsuppfattning och koncentrationsförmåga, som
är viktiga delar i barns utveckling. I naturen, vare sig det är en liten
dunge eller en stor skog, finns alla möjligheter att låta fantasi och äventyrslust utvecklas. I
ormbunkssnåret finns en hel djungel, bakom stenen ett gömställe, från trädet har man utsikt över
nästan hela världen.

FSI försvarar allemansrätten
Vi vill att stora och små naturområden ska finnas kvar nära
människors vardagsliv, till glädje och utveckling för både vuxna och
barn. Vi försvarar allemansrätten och möjligheten att röra oss i
naturen utan att förstöra. Och vi vill bidra till att fler får möjlighet
att uppleva orörd natur. Naturen är världens bästa lekplats. Och
den finns där, så länge vi låter den vara kvar.

MULLECERTIFIKAT
Genom en kvalitetscertifiering strävar vi efter att ständigt förbättra skogsmulleverksamheten på
fältet så att barnen får ett naturligt förhållande till naturen redan från det de är små.
Certifieringen fungerar som en anteckningsbok, som hjälper dig att analysera
Skogsmulleverksamhetens mål och helheter

