Indvielse af ”Skovtinget”
Mellervangskolen vil gerne indbyde samarbejdspartnere,
bidragsydere og områdets børn, unge, familier og institutioner til
indvielse af Skovtinget

Onsdag d. 27. september kl 11
Skovtinget er blevet til i et samarbejde mellem Friluftsrådet, Alabu
Bolig, Aalborg Kommunes Skoleforvaltning, By- og
landskabsforvaltning, Energi og miljøforvaltning samt Sundhed og
kulturforvaltning. Alle med et fælles ønske om at skabe et
støttepunkt for friluftsliv og læring i det fri i Aalborg Øst.

Skovtinget er blevet til i et samarbejde mellem Friluftsrådet, Alabu Bolig, Aalborg Kommunes
Skoleforvaltning, By- og landskabsforvaltning, Energi og miljøforvaltning samt Sundhed og
kulturforvaltning. Alle med et fælles ønske om at skabe et støttepunkt for friluftsliv og læring i det
fri i Aalborg Øst.
Skovtinget er Mellervangskolens og Aalborg Østs nye naturrum, hvor det bliver muligt at komme
tæt på naturen på måder, som ikke tidligere har eksisteret i Aalborg Øst. Skovtinget giver
mulighed for at rykke undervisning og aktiviteter ud i naturen og dermed se hvilken ressource
naturen er.
Vi er meget stolte over at have fået muligheden for at skabe Skovtinget. Et smukt sted midt i
Bratbjergskoven, hvor vi sammen kan udforske, lege og lære om naturen og hinanden. Med
Skovtinget ønsker vi at give vores elever helt nye og anderledes muligheder for liv og læring i
tæt samspil med naturen. Vi håber også at Skovtinget vil blive et vigtigt læringsrum for Aalborg
Østs øvrige institutioner og foreninger samt et velbesøgt mødested for områdets børn, unge og
forældre til sociale arrangementer.
Med indvielsesdagen vil Mellervangskolen gerne officielt byde velkommen til Skovtinget og
håber at vi sammen kan tage det i brug.

Program:
Kl. 11

Velkomst og taler

Kl.11.30

Mellervangskolens udskolingselever er værter ved en række forskellige aktiviteter
rundt i Skovtinget.
Der vil blive budt på en lille forfriskning

Kl. 12.15

De lokale middelalderbrydere “Broderskabet” laver opvisning på kamppladsen

Kl. 12.30

Tak for i dag
På gensyn i Skovtinget
Lene Hvilsom Larsen
Skoleleder, Mellervangskolen

Sådan finder du Skovtinget.
Vær opmærksom på at der ikke er parkering ved
skovtinget. Der er ca. 15. minutters gang fra
Mellervangskolen. Der vil være opsat
rutemarkering på dagen.

