
 
 

 

  

 

  
 

Information 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Enheten för miljö och livsstil, Miljöverkstaden 
 

 

Projekt Odling och projekt Insektshotell 
Projekten syftar till att få igång en pedagogisk grön verksamhet i skolans utemiljö. 

Att odla i liten skala kan skapa stora funderingar; vad är ett frö och vad behöver det för att gro? 
Hur smakar det jag odlat och vad kan det bli det av resterna? Hur känns jord mellan fingrarna 
och vad gör egentligen maskarna? I Projekt ”Odling” kan pedagoger och barn tillsammans ut-
forska och söka svar på de frågeställningar som dyker upp. 

Projekt ”Insektshotell” är en av våra satsningar för den biologiska mångfalden och går ut på att 
bygga egna insektshotell ute på skolgårdarna.  

Ett insektshotell är ett boende för olika sorters insekter där de kan överleva vintern och lägga 
ägg för att fortplanta sig. I en välansad trädgård/skolgård kan det bli ont om bo- och övervint-
ringsmöjligheter för många insekter. Varför inte hjälpa dem genom att se till att det finns olika ty-
per av gömställen och boenden? Mycket av materialet som man kan bygga de små rummen i 
hotellet av hittar man ute i naturen - ved, pinnar, bark, löv, kottar. Våra insekter fyller viktiga 
funktioner i ekosystemen. Flera av dem pollinerar växter så att det blir frukt och bär. Andra äter 
skadedjur som äventyrar skörden i kökslandet, till exempel bladlöss.  

Projekten finansieras av fastighetsförvaltningen och drivs i samarbete med Miljöverkstaden på 
stadsbyggnadsförvaltningen, Fredriksdal museer och trädgårdar samt skol-och fritidsförvalt-
ningen.   

Startpaket 
I vartdera av projekten erbjuds ett startpaket bestående av fyra pallkragar och en storsäck med 
planteringsjord.  

I projekt Odling används samtliga fyra pallkragar att odla i medan man i projekt insektshotell kan 
använda två av pallkragarna som bas för sitt hotell och två för att plantera växter som lockar in-
sekter. 

I varje startpaket ingår också 2 500 kronor för inköp av redskap och växtmaterial. Beloppet be-
talas ut efter genomfört projekt.  

Det ingår även en fortbildningsdag på Fredriksdal 13 april 2018 för två personer per skola. Un-
der kursdagen kommer deltagarna bland annat att lära sig mer om insektshotell och vilka växter 
som är lämpliga att odla och hur man planterar och använder dessa i undervisningen.  

Det går bra att anmäla fler personer till kursen som då kostar 1 000 kronor per person. 
Anmälan av fler än två är inte möjligt att göra i e-tjänsten, utan maila i sådana fall 
linda.aronsson@helsingborg.se. 

Ansökan 
Ansökan sker digitalt via Helsingborgs stads portal för e-tjänster senast 23 februari 2018. 

Endast förskolor och skolor i Helsingborg som bedriver verksamhet i fastighetsförvaltningens 
fastigheter har möjlighet att ansöka om att delta i projektet. Inkomna ansökningar granskas av 
representanter från stadsbyggnadsförvaltningen, fastighetsförvaltningen, Fredriksdal museer 
och trädgårdar samt skol-och fritidsförvaltningen. 
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Rapport 
När odlingsprojektet är genomfört ska skolan utvärdera sitt projekt och lämna in en rapport sen-
ast den 9 november 2018. Först därefter betalas beviljade medel ut.  

Mer information om rapportens utformning kommer i samband med att ansökan beviljas eller ej. 

Välkommen med er ansökan! 
Lycka till! 


