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Kick off med säsongspersonal
På Läckö slott
Läckö Slott, mest känt som det sagolikt
vackra medeltidsslottet vid Vänerns
strand. Läckö slott är en av de mest
uppskattade besöksmål, slotted finns
bland annat med på Loneplanets topplista
över besöksmål i Sverige..
Varje år så anställs säsongsanställd personal vid slottet såsom slottsguider, vaktmästare
mm Inför varje säsong har man en utbildningsdag för denna personal som avslutas med en
gemensam middag. I samband med detta vill man göra någon form av teambuilding-aktivitet som
även ska vara kopplad till utbildningen. I år valde man därför att köra en Loquiz aktivitet. Ansvarig
för övningen från Läcköstiftelsen sida var Naturumspedagog Sofia Wennberg. En presentation av
Loquiz genomfördes i mars där ledningen för Läcköstiftelsen fick möjlighet att testa Loquiz,
därefter skapade Sofia via en länk de frågor som skulle användas vid övningen.

Veckan innan själva
övningen träffade vi
Sofia för
genomgång,
korrigering och
komplettering av
frågor. Vi testade
också slingan så
alla frågor var rätt
placerade. Bland
annat fick vi flytta
några på grund av
nysått gräs. Denna
övningen tog c:a 2
timmar att
genomföra på plats.
Kluriga frågeställningar relaterade till dagens utbildningsdag diskuterats

Den 15:e april genomfördes övningen. Efter en kort 10 minuters genomgång och uppdelning i
lag startades tävlingen. Deltagarna var mycket snabbt på hugget och hade redan innan
genomgången var klar rusat ut och startat tävlingen. Frågorna hade kompletterats med några
bildfrågor där man skulle utföra någon form av fysisk aktivitet och ta en bild på detta. Detta är
oftast en kul teambuilding-aktivitet som varvar vanliga kunskapsfrågor och lite kluriga frågor.
Resultatet av dessa bilder utgjorde sedan en separat tävling.
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Med hjälp av två deltagare skall man efterlikna bilden
ovan och ta en bild av detta.

Efterlikna statyn efter den gamle greven på Läckö

Väl åter i det vackra
Viktoriahuset strax söder om
slottet var det dags för
prisutdelning. Laget ”bäst”
blev också bäst. Många skratt
i samband med att vi visade
de bilder som deltagande lag
hade tagit. En prisutdelning
avslutade det hela med
trevliga artiklar från Läckös
slottsbod.

Rätt namn på laget hade laget ”bäst” som också vann Loquiz tävlingen.

Sammanfattning av aktiviteter för detta Loquiz event:
•
•
•
•

Presentation av konceptet (c:a 1 timma)
Frågelänk distribuerad till de som skall vara med
och skapa frågor
Genomgång av frågor samt vissa korrigeringar
och kompletteringar (c:a 2 timmar)
Genomförandet av Loquiz tävlingsdagen:
o Genomgång och uppstart 15 minuter
o Genomförande av tävling 45 minuter
o Resultat och prisutdelning 30 minuter

Lagens rörelsemönster runt
Läckö Slott

