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Falu Naturskolas verksamhet på Dikarbacken höst 2019 och vinter 2020 

 

Pedagogisk verksamhet: 

• Åk 4 tema: Veckorna 34 – 41 kommer klasser till Dikarbacken nästan varje dag. De lär sig om 

”Bergsmansbygden”. Eleverna deltar i arbete kring jordbruk och skogsbruk på Dikarbacken 

och avslutar sedan med vattenhjul vid slagghögarna. 

• Fårklippning med förskoleklass veckorna 38-40. Förskoleklasserna kommer till Dikarbacken 

för att se på när vi klipper fåren och för att lära sig om hur man gör kläder av ull. 

• Djurens jul för förskolor veckorna 49 och 50. Barngrupper kommer till Dikarbacken tisdagar, 

onsdagar och torsdagar. Söndagen 15 december har vi Djurens jul för allmänheten kl. 11-14. 

Aktiviteter för hela familjen kring julen och djuren. 

• Åk 7 tema veckorna 2 – 11. Klasser vandrar förbi Dikarbacken på väg till Falu Gruva. Eleverna 

sätts på prov som gruvdrängar och lär sig om bland annat historia, friluftsteknik och 

samarbete. 

• Fårklippning med förskoleklass veckorna 11 och 12. Förskoleklasser kommer till Dikarbacken 

för att se på när vi klipper fåren och för att lära sig om hur man gör kläder av ull. 

 

Jordbruksverksamhet: 

• Betessäsongen slutar i början på oktober och alla djur återsamlas på Dikarbacken inför 

vintern. 

• Under hösten går grisarna Greta och Tiburtius i olika hagar. De flyttar ihop veckan innan jul. 

Fram till mitten på november har vi även fyra galtkultingar och en unggylta på Dikarbacken. 

• Fåren hålls i gamla lamningshagen fram till att snön kommer och marken fryser ordentligt 

och de kan flytta ned till korna. Bagglammen Markus och Ulliver går i Varggropshagen fram 

till mitten på november då Markus flyttar in till fårtackorna.  

• Korna Irma och Gullan går i stora hagen. Irmas kalv Belinda är också kvar en tid men kommer 

att säljas så småningom. 

• Bockarna Kåre och Valle går åter i bockhagen och är kvar hela vintern. 

 

 

Har ni frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att höra av er! 

Falu Naturskola via Britt (023-821 00) och Gordon (023-862 39)    

         


