
Torekällbergets djur
Förskoleklass–åk 6. Lär dig mer om 
våra djur.  Djur skötaren berättar.
BOKA: nadja.dahlstrom@sodertalje.se

Museets bilder 
 tillgängliga
Missa inte museets databas.  
Här finns bilder som kan användas  
i undervisning på många olika sätt. 
Låt er inspireras! tb.kulturhotell.se 

Södertäljes historia
Följ med på en vandring bland 
hus och gårdar och hör om livet 
för 150 år sen.
BOKA: susanna.loven@sodertalje.se

Lideby småskola 1905
Förskoleklass–årskurs 4. Låt ett besök  
i Lideby skola vara en självklarhet för 
alla skolbarn. 
BOKA: susanna.loven@sodertalje.se

Jul i våra hus
Följ med och se hur julen firades för 
150 år sen. Lek och pepparkaka ingår.
BOKA: susanna.loven@sodertalje.se

BRA ATT VETA

Ekdahlstugan
Vad sägs om att hålla era 
lektioner på museet?
Ni kan låna Ekdahlstugan, 
ett av husen i museets stads-
kvarter. Här finns toalett samt 
stolar och bord som räcker till 
en halvklass. BOKA: 
susanna.loven@sodertalje.se

Ta gärna med matsäck 
Hos oss finns möjlighet att 
sitta både inne och ute.

Bokningar 
Kontakta oss via e-postadress 
angiven intill respektive 
program.

Egna idéer?
Ni är alltid välkomna att höra 
av er med frågor och idéer.  
Kontakta Susanna Lovén:  
susanna.loven@sodertalje.se
08-523 038 16 

Läs mer på vår hemsida:
www.torekallberget.se

26
ÅR

Hopp i halm och lekar varje dag  
t.o.m. onsdag 30 september. 

ANVÄND KULTURARVET FÖR ATT UPPFYLLA MÅLEN I SKOLAN • GRATIS FÖR BARN I SÖDERTÄL JE KOMMUN

*Citat: Madeleine Persson, Kringlaskolan.

För att undvika smittspridning
Det går fint att boka in helklass, men vi tar endast emot 15 elever åt gången. 
Detta innebär att ni kan komma med en helklass som gör två något kortare besök i 

t.ex. skolan eller hos djuren. Vi ser till att det finns lekar eller andra uppgifter för 

den grupp som inte träffar pedagogen. Så turas man om.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att tvätta händerna och hålla 

sig hemma vid minsta förkylningssymtom och räknar med att ni gör detsamma.

08-523 014 22 • www.torekallberget.se

Varmt välkomna till Torekällberget!

*Citat: Madeleine Persson, Kringlaskolan.

”Det både stärker och befäster elevernas lärande på ett sätt som  
inte är möjligt genom endast klassrumsundervisning”*


