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Planeringsdokument insektshotell Götene 

Biosfärområdet har fyllt 10 år.  I samband med det har Biosfärföreningen bjudit in 
alla förskoleverksamheter till en gemensam insats 2020-2021. Varje förskola som vill 
vara med kan göra ett eller flera bi- och/eller insektshotell.  

Det är ett allvarligt läge för bina på vår planet. När människor bygger 

hus och asfalterar tidigare naturmarker har bin och insekter svårt att 

hitta bon. Pollineringen är viktig för bär, frukt, för djur och människor. 

Problemen finns runtom i världen. När många små bidrar med något 

litet, så kan det bli något stort. Alla är viktiga när vi tillsammans 

ställer om samhället att fungera innanför de planetära gränserna. 

Aktiviteten är del av något större 

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är ett av Unescos utnämnda 

modellområden för hållbar utveckling på jorden. Aktiviteten är i linje med läroplan och 

FNs globala mål nummer 15 Ekosystem och biologisk mångfald i Agenda 2030. Varje 

medverkande förskola gör en egen insats som blir del av något större. 

 

Datum för upphämtning och uppsättning 

 

 Datum för upphämtning av insektshotellen är onsdagen 21 april. 

 Insektshotellen behöver vara klara dagen före upphämtning. 

 Uppsättningen görs antingen samma dag eller någon gång under näst kommande 

dagar. 

 

 

Samverkan 

Barnaktiviteten bygger på samverkan och samtal mellan rektorer, pedagoger, 

kommunikation, kommunekolog, gata & park i Götene kommun, Naturvårdslaget och 

Biosfärföreningen. 
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Inspiration:  

https://www.facebook.com/sigtunanaturskola/videos/279940640070593/ 

https://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/a/rL1bQ8/global-kris-for-bin--sa-kan-du-hjalpa-

till-att-radda-dem  

Inspireras också gärna genom att se förskolors bihotell som finns uppsatta utmed 

Konststigen Tidan, Universitetsparken i Mariestad.  

 

Material: Varje verksamhet inom Götene kommunområde kommer att få bo-vänliga 

delar till sina insektshotell. Utöver dessa kan barnen skapa fantasifulla ytterligare delar till 

hotellen. Använd naturmaterial så långt som möjligt. Man kan gärna använda träbitar, vass, 

mossa, kottar. Det är bra med ett nät för att hålla saker på plats, med tanke på väder och 

vind. Nätet stoppar också ev. fåglar som annars kan vilja inkräkta. Det kan tänkas vara bra 

att ha tillgång till trä-lim, hammare, spikar och en borr. Många av er har redan gjort 

liknande bi-hotell, så dela gärna tips med varandra också. 

 
Mått: Bi / insektshotellet kan skapas enligt egen fantasi! Men max storlek är måtten ca 

40cm i bredd, 40cm i höjd och 20cm i djup. Försök att göra dem lätta i vikt. 

 

För fäste: Sätt en träbit på hotellets baksida. Borra två hål på träbiten så att det är väl 

förberett för upphängning / montering när det är dags att sätta upp bihotellen inför 

inflyttning av hotellgästerna.   

 

Märkning: Skriv förskolans namn på hotellet med permanent märkpenna. Om ni är med 

från flera avdelningar så skriv också avdelningens namn. 

 

Nedtagning: Vi beräknar att bi-hotellen kan sitta uppe i ca 2 år. Biosfärföreningen 

ombesörjer att de tas ner.  

 

 

Välkomna att höra av er till mig med eventuella frågor eller idéer. 

 
Med vänlig hälsning, 

 

Sofia Guldbrand Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle 0501-39 31 96 

sofia.guldbrand@vanerkulle.se 

 

Kerstin Torstensson, Rektor Lundsbrunns förskola, Förskoleområde Syd 0511-38 67 50 

kerstin.torstensson@gotene,se 
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Miniambassadörer 

Ni känner väl till att 5-och 6-åringar kan bli 

miniambassadörer i biosfärområdet? Vi vill 

gärna bli fler! 

Se film här & kontakta gärna Sofia 

Guldbrand för mer info:  

https://vanerkulle.org/om-biosfaromrade/biosfarambassadorer/utbilda-miniambassadorer/ 
 

https://vanerkulle.org/om-biosfaromrade/biosfarambassadorer/utbilda-miniambassadorer/

