Skolehaver
Beskrivelse
Vi vil gerne have nogle skoler til at melde sig til et
forløb i skoleåret 2019.Inden vil vi dog gerne invitere til
et opstartskursus på Fritidsgården, Gødvad i
sensommeren 2018, hvor vivil sætte lærerne ind i
forløbet, og ifht. hvilke ressourcer, der er til
rådighed.Skolerne skal være indforståede med, at det
meste af undervisningen for eleverne forgår på
Fritidsgården, Gødvad.Når man tilmelder-, og betaler
for klassen til forløbet, vil følgende materialer
medfølge:- Adgang til Alinea portal (fra frø til kompost
mfl.)-Et stk. plantekasse + frø til benyttelse i foråret
2019.-Et stk. højbedsdrivhus + jord til at sætte de små
spirer i.-Et stk. areal (bed) på Fritidsgården, Gødvad.Hjælp til at vande bedet. (personale på Fritidsgården,
Gødvad)-Adgang til redskaber.-Adgang til spiserum og
toilet.-Høstfest for alle deltagende klasser.Opstartskursus med undervisning af en eller flere
naturfagskonsulenter.Pris pr. klasse: 1200 kr.Dyrk dine
egne planter i plantekassen.Sæt dine frø i kokostørven,
og se dem gro og vokse sig stærke i plantekassen.
Sørg for, at vandbeholderen slippertilstrækkeligt med
vand ud, så jorden holdes fugtig. Det gennemsigtige
plastiktag holder på fugten og varmen, så får debedste
vækstvilkår. Med henblik på ekstra tilsyn og pleje
medfølger også pH-papir (lakmuspapir) med
aflæsningsskala,pincet, vækstskala og sprøjte med
slangeSenere sætter vi planterne ud i den vækstkasse,
som skolen får.Skolen får også jord og frø.Når vi
mener, det er forsvarligt at plante ud, sætter I
planterne ud på friland.

Formål
Vi vil gerne i Silkeborg Kommune hjælpe eleverne til at
blive mere bevidste om, hvordan man selv dyrker sine
egne grøntsager, og hvad det er man spiser.
Sted
Fritidsgården
Harsnablundvej 7
8600 Silkeborg

Praktisk information
Udbyder
Fritidsgården

Forløbstype

Besøg på egen hånd

Målgruppe

4. - 10. klasse

Antal
28
Periode
Hele året
Pris
1200,- pr. klasse (incl. VAT)
Emneområde
Naturvidenskab
Fag
Biologi
Madkundskab
Natur/teknologi
Faciliteter
Mulighed for at spise medbragt mad
Mulighed for toiletbesøg

Kontakt udbyder
Fritidsgården
Harsnablundvej 7,
8600 Silkeborg
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Tilmelding
joanvilladsen@gmail.com
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