HAVSAKVARIET I LYSEKIL
Välkommen till Havets Hus 3 dagars
strandskola 2021!
Snart är det dags! Strandskolan börjar kl. 9 på måndagen den veckan ni bokat
och slutar på onsdag kl. 12. Vi träffas varje dag vid ankaret utanför entrén till
Havets Hus. Där hämtar ni också barnet/en kl. 12. Om ni anser att de kan gå
hem själva vill vi gärna att ni meddelar ledarna det redan på måndag morgon.
Lite bra kom-i-håg-grejer:
Klä dig efter väder! Vi kommer att vara ute en hel del så ta med ett extra ombyte.
Ett extra par torra byxor och tröja kan vara skönt att ta på sig i fall vi forskat lite
väl mycket på stranden. Eftersom vi försöker vara ute så mycket som möjligt är
det bra att ha med regnkläder vid minsta misstanke om regn, gärna annars
också, och badkläder vid fint väder. En handduk är alltid bra att ha!
Flytväst måste du ta med dig eftersom vi är på bryggan ibland. Det finns
möjlighet att låna flytväst av oss också.
Tänk på att stanna hemma vid minsta covidsymtom och att meddela oss detta.
Lägret kostar 850 kr/barn och betalas direkt vid bokning, via kort, swish eller
med ett presentkort. För att bekräfta lägerplatsen vid vald vecka måste
anmälningsblanketten skickas till Havets Hus i god tid innan lägret börjar.
Vi ses på strandskolan!
Helen och Jennie med kollegor
Vid frågor kontakta gästservice på Havets Hus
E-mail: havetshus@havetshus.se, Tel: 0523-668161

www.havetshus.se

0523-668160

HAVSAKVARIET I LYSEKIL
Bekräftelse till 3 dagars strandskola 2021
Namn..………………………………………………………………….............
Ålder………………………….Vecka som anmälan avser………………
Adress…………………………………………………………………………………
Postnr...……………………. Ort……………………………………………………
Var kan vi nå dina föräldrar under lägret?..........................................................
………………………………………………………………………………………….
Storlek på t-shirt: …………………….
Övriga upplysningar (t ex allergi mm) …..........................................................
...........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………
Målsman……………………………………………………………………………...
Bekräftelsen skrivs ut, signeras av målsman och skickas till:
Havets Hus, Strandvägen 9, 453 30 Lysekil
Det går också bra att returnera i skyddad e-post (krypterat eller liknande) till:
havetshus@havetshus.se
Alla dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna genomföra strandskolan. Efter genomförd aktivitet tas alla
uppgifter bort förutom förnamn och ålder som sparas för vår statistik. Läs mer om hur vi hanterar
personuppgifter på vår hemsida, https://www.havetshus.se/om-havets-hus/personuppgifter/. På nästa sida
finns information och en blankett för medgivande till medverkan i kunskapsundersökning, eftersom vi
undersöker hur mycket barnen lär sig om biologisk mångfald under vår strandskola. Detta medgivande är frivilligt
att fylla i.

Bokningsvillkor:
Tänk på att stanna hemma vid minsta covidsymtom. Vid sjukdom ges möjlighet att boka om
lägret till en annan vecka eller få avgiften tillbaka.
Vid övrig avbokning gäller att vid avbokning senare än två veckor före
lägrets första dag debiteras 50 procent av kostnaden. Avbokning senast
en vecka före startdag debiteras med hela beloppet.

www.havetshus.se

0523-668161

Göteborg 2021-03-09
Hej!
Mitt namn är Minna Panas och jag är doktorand på institutionen för biologi och miljövetenskap,
Göteborgs universitet. Mitt forskningsområde handlar om digitala verktygs användning i
biologiundervisning. Vi lever i en värld där den biologiska mångfalden hotas och rapporter
berättar om en minskning av växter och djur. Det är viktigt att vi lär oss mera om hur vi kan
undervisa barn om biologisk mångfald. Som ett led i Havets hus utvecklingsarbete påbörjade
jag ett forskningsprojekt sommaren 2020 med barn som då deltog i Strandskolan. Eftersom
pandemin medförde att det inte var så många barn som vanligt i Strandskolan behöver jag
fortsätta mitt projekt även denna sommar genom att samla in data från fler barn. Du har anmält
ditt barn till aktiviteten Strandskolan på Havets hus. Jag hoppas att du och ditt barn vill
medverka i min forskning.
Undersökningen går till så att barnen svarar på frågor om havets organismer; en gång i början
av Strandskolan, en gång direkt i slutet av den sista dagen och en tredje och sista gång ungefär
sex månader efter dagarna på Strandskolan. Det sista testet är för att undersöka kvarhållen
kunskap och det skickas per post hem till er i höst tillsammans med ett frankerat svarskuvert.
Det tar ca 10-15 minuter att svara på frågorna. Som en del i studien kommer barnen att fota och
filma eller rita och måla organismer. Dessa fotografier och teckningar vill jag gärna också få
tillgång till för min forskning. Ditt barns medverkan i datainsamlingen skulle betyda mycket
för min forskning och för kunskapen om hur lärande kan utvecklas på olika sätt.
Av forskningsetiska skäl bifogas det ett formulär för samtycke och underskrifter. Behandlingen
av svaren kommer att följa riktlinjerna i Dataskyddsförordningen (GDPR, 2016/6791). Jag
kommer att anonymisera svarblanketterna för att sedan behandla svaren med hjälp av
mjukvaran IBM SPSS Statistics. Den anonymiserade informationen förvaras på en krypterad
hårddisk. Deltagandet är frivilligt och ditt barn kan när som helst välja att inte fortsätta vara
med utan att ange något skäl. Samtycket är giltigt fram till och med att resultaten publiceras i
en vetenskaplig tidskrift. Jag önskar att ni lämnar samtyckesformuläret till pedagogerna på
Havets hus senast i samband med att ditt barn börjar i Strandskolan. Om ni har frågor om
undersökningen är ni välkomna att ta kontakt med mig, någon av mina handledare Mats
Andersson på Göteborgs universitet eller Helen Sköld på Havets hus.
Minna Panas
Doktorand
Göteborgs Universitet
minna.panas@bioenv.gu.se
031-786 30 39 eller 0707-798991

Mats Andersson
Huvudhandledare
Göteborgs Universitet
mats.andersson@bioenv.gu.se
031-786 26 88

Helen Sköld
Biträdande handledare Havets hus
Strandvägen 9, 453 30 Lysekil
helen.skold@havetshus.se.
Telefon: 0523-66 81 64

Formuläret för underskrift av samtycke finns på nästa sida.

1

Kontakt Dataskyddsombud Göteborgs universitet: dataskydd@gu.se.

Deltagandet är frivilligt och medverkande kan när som helst välja att avbryta sitt
deltagande. Meddela här om ditt barn får delta i eftertestet.
□ Jag har fått information om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag är medveten
om att jag får behålla den skriftliga informationen.
□ Mitt barn får svara på frågorna i för- och eftertestet och det fördröjda eftertestet. Svaren i
testen och mitt barns bilder/målningar får användas som underlag för analyser i studien vid
Göteborgs universitet.
Barnets namn:

_______________________________________________

Vårdnadshavare 1: ______________________________________________
Namnförtydligande: _____________________________________________

Vårdnadshavare 2: ______________________________________________
Namnförtydligande: _____________________________________________

