FRUSTUNA
Frustuna är belägen strax utanför Gnesta i Södermanland med direkt
anslutning till sjön Frösjön och är en perfekt anläggning för verksamhet
med den idylliska känslan och närhet till vatten. Frustuna ligger ca sju
mil söder om Stockholm och det tar ungefär en och en halv timme med
buss att ta sig dit. Området består av stora öppna grässlätter perfekta för
fotboll, volleyboll eller att ligga på en filt och allt är omslutet av fina
äldre stugor med utsikt över vattnet där vi har en egen brygga med
kanoter och roddbåtar. Nära gården ligger ön Prästön med stora
möjligheter för verksamheten som hajk och andra uteaktiviteter som är
en viktig del i verksamhet. Frustunas olika stugor har en gemensam
kapacitet på ca 32 bäddar ämnade för barnen, många med mysig gammal
inredning. I Sjöstugan finns samlingslokal och i Storstugan serveras
frukost, lunch och middag samt kvällsmål som tillagas av våra egna
anställda som har vana av allergi- och specialkost. Sovplatser finns
förutom i Storstugan även i stugorna Logementet, Lillstugan och
Patrullstugan. Frustuna är en utmärkt plats för lägerskola med närhet till
natur, sjö etc.
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För slag på olika typer av verksamhet på Frustuna
Utepedagogik Sverige AB:s verksamhet på Frustuna är inriktat på
”Äventyr”. Största delen av perioden kommer vi att spendera utomhus
med många olika aktiviteter i form av bad, lekar, samarbetsövningar,
vattenaktivteter, hajk med mera.
Ungefär 300 meter utanför gården ligger ön Prästön belägen där vi
kommer ha en stor del av vår verksamhet. Här finns möjlighet att inleda
med välkomstceremoni, ha skattjakter och spökrunda, bada vid dess
sandstrand, hajk med övernattning och lägerbål eller bara leka lekar i
skogen. Tillsammans med gårdens stora gräsmattor och brygga är ön
Prästön ett utmärkt komplement för att bedriva vår syn på bra
verksamhet där vi är utomhus så mycket vi kan varför all verksamhet
kommer att vara förlagd till dessa. Gården innehar även ett antal kanoter
och roddbåtar vi kommer att använda oss av för att utforska Frösjön
samt Prästön. Innan vi ger oss ut på vattnet kommer barnen att få lära sig
allt om sjövett och säkerhet av personal som har erfarenhet av friluftsliv.
För att barnen ska få utlopp för estetiska sidor kan det handla om att
anordna pysselstunder, spex med teater och musik och musikstunder när
vi sjunger sånger. Schemat kommer vara välplanerat och fyllt med
aktiviteter men kommer även anpassas efter vad barnen vill göra. En
viktig del av att vara på lägerskola är också att få tid att bara vara och
varva ner.
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Frustunas inre och yttre miljö
Storstugan
Storstugan är den byggnad man först möts av när man kliver in på
Frustuna. Det är en byggnad med många olika användningsområden.
På den nedre våningen har vi vår rymliga matsal med två långbord
som kan ta uppemot 40 personer. Här har vi möjlighet att äta alla våra
måltider och också utnyttja utrymmet som samlingslokal. Strax intill
ligger gårdens kök, där vi har allt vi behöver för att laga bra och god
mat, samt ett kontor för ledare. På övervåningen finns det två sovrum med tre bäddar i varje
rum.
Lillstugan
I lillstugan har vi ett sovrum med tre bäddar där det går rykten om att
prinsessan skall ha sovit varför det kallas prinsessans rum. Bredvid
har vi ett stort uppehållsrum med soffor och en stor öppen spis som
bidrar med en väldigt mysig känsla.
Sjöstugan
Sjöstugan är fint belägen mitt på gården och har utsikt över Frösjön
och Prästön. Här har vi en stor fint inredd samlingslokal med flera
bord med tillhörande stolar där barnen vid sämre väder kan spela
spel, pyssla eller till exempel ha en filmvisning någon kväll.
Logementen
I stugan Logementet kommer flertalet av barnen att sova. Stugan är
inrett med vackert mörkt trä och har en annorlunda och häftig
planlösning. På den nedre våningen finns det åtta bäddar i ett stort
rum med förvaringsmöjligheter samt tre toaletter och två duschar.
Här finns det även tillgång till tvättmaskin och torktumlare. Den övre
våningen inhyser åtta enkelsängar som är en aning avskärmade från
varandra.
Backstugan
Backstugan är nybyggd och har modernare inredning. Huset består
utav fyra sovrum varav två har fyra bäddar och två rum har två
bäddar, totalt tolv bäddar som alla är våningssängar, samt ett mindre
kök och en toalett med dusch som är handikappanpassad.
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Verktygsstugan
Här inne finns det mesta i verktygsväg som kan behöva för att
reparera det som är i behov av att fixas. I anslutning finns även en
vedstuga fylld med ved.

Patrullstugan
Nära vattnet är Patrullstugan belägen som på bottenvåningen har fyra
bäddar uppdelade på två våningssängar, bord med stolar, en mindre
garderob, två handfat samt en vedkamin. Utanför leder en trappa upp
till övervåningen där materiel som flytvästar och åror till
vattenverksamheten finns förvarad.
Bryggan
Precis nedanför gården har vi vår egen brygga som sticker ut bland
vassen. Här går det bra att bada och är inte förhållandevis djupt.
Till bryggan har vi tre förtöjda roddbåtar vi kommer använda i
verksamheten och är även där vi sjösätter våra kanoter.

Gräsplaner
Frustuna består av stora gräsmattor, några som är idealiska för olika
aktiviteter som att spela volleyboll, kubb eller mindre
fotbollsmatcher. Stora träd reser sig upp strategiskt vilket både ger
avsvalkande skugga på sina platser och fin kontrast. På gården finns
det även en del utemöbler att sitta och rita vid eller bara umgås.
Lägerbålsplats
Frustuna har en egen lägerbålsplats vackert belägen nere vid vattnet
där vi även har en grill. Här kommer vi att sjunga och grilla runt
elden eller ha ett kvällsfika med lite mera stämning. Vill barn sova
ute en natt finns all möjlighet att de får göra det vid
lägerbålsplatsen under bar himmel tillsammans med några ledare.
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Skogsstig
I den närliggande skogen finns en promenadstig som följer stranden där barnen
tillsammans med ledare kan utforska lite mera av vad Frustuna har att erbjuda.
Här går man inramad av fina höga lövträd som solen lyser igenom på
förmiddagen.

Prästön
Ungefär 300 meter rakt utanför Frustuna är den cirka sju ar stora
ön Prästön belägen. Där kan vi bedriva mycket verksamhet som
överensstämmer med vår syn på verksamheten och pedagogiken.
På ön har vi en lägerplats när vi är på hajk belägen vid en
sandstrand för bad och en lägerbålsplats strax bredvid. Ön är en
utmärkt plats för barn att utforska naturen och samtidigt känna sig
trygga eftersom den är lagom stor för utforskning men utan risk
att gå vilse. Skogen är idealisk för spökrunda, skattjakter och lekar med stora granar, mindre
skogsdungar, kuperad terräng och växlande miljöer. Här är en utmärkt plats för barnen att få
utlopp för sitt behov av kreativitet och den fria leken allt i en utomhusmiljö.

Vi hoppas att ni finner några av våra arrangemang
intressanta. Har ni några frågor kontakta gärna oss.
Med vänlig hälsning

Joel Fänge
Vd Utepedagogik Sverige Ab
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