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NCU, Vimmerby lyfter barns lek och lärande i Almedalen 

NCU - Nationellt centrum för utomhuspedagogik, Vimmerby medverkar under årets 
Almedalsvecka i Visby. NCU vill lyfta frågan om en samlad kunskaps- och innovationsarena för 
att stimulera till utveckling av produkter och tjänster för barns goda lek och lärande. NCU 
arrangerar såväl seminarium som utomhuspedagogisk workshop. 

Almedalsveckan slår alla rekord och erbjuder i år 1396 registrerade evenemang. NCU deltar för att sätta fokus på behovet 
av en samlad kunskaps- och innovationsarena för barns lek och lärande. 

Bland de medverkande på veckans NCU-seminarium finns Göran Felldin som är chef för Linköpings universitets 
Innovationskontor, Solveig Sunnebo som är entreprenör och vd för Helianthus, den mobila förskolan och Krister Svensson, 
föreståndare för det internationella leksaksforskningsinstitutet vid KTH. 

- För NCU, Vimmerby är det viktigt och effektivt att vara med på Almedalsveckan, där det finns möjligheter att fånga och 
etablera många viktiga kontakter som vi har nytta av i det kommande arbetet, säger Christian Gustavsson, kommunikatör 
NCU och ansvarig för deltagandet i Almedalen. 

Linköpings universitet och Vimmerby kommun utröner förutsättningarna för att gemensamt etablera ett centrum för 
barns, lek, lärande, utveckling och hälsa i Vimmerby. Seminariet i Almedalen är ett sätt att lyssna och förstå vilka behov 
lek- och lärandebranschen har. På seminariet deltar också Rädda Barnen för att ge kunskap om hur man kan bygga in 
barns inflytande i ett sådant centrum. 

Under veckan arrangerar NCU också en utomhuspedagogisk workshop med deltagande från riksdagsledamöter och olika 
intresseorganisationer. 

 
För mer information: 
 
www.utomhuspedagogik.liu.se 

Christian Gustavsson, 0730-285155, christian.gustavsson@liu.se 

 

 

 

 

 

 
NCU – Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet, Vimmerbynoden är ett kunskapscentrum som erbjuder 
Kunskap för utomhusbruk NCU, Vimmerbynoden förenar den vetenskapliga forskningen om utomhuspedagogik med kreativiteten 
från Astrid Lindgrens miljöer och författarskap. 
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