Kjøkkenhage i skole og
barnehage?
Relansering av hagen som
læringsarena!
Inspirasjonsdag for ansatte i skole, SFO og
barnehager i Telemark
Tid:
Sted:

Fredag 30. september kl. 09.00 – 15.00
Århus Gård, Århusveien 191, Skien

Det skjer mye spennende på «kjøkkenhagefronten» verden over i disse dager. En grønn bølge med
dyrking preger de store millionbyene. Folk i alle generasjoner involverer seg og finner mening og
glede i det å ta del i egen dyrking. Stadig flere skoler og barnehager erfarer at det å ha en
kjøkkenhage kan forankres i Rammeplanen og læreplanen. Det finnes kompetansemål i alle fag som
kan utforskes i en kjøkkenhage. I stedet for å ha en bok mellom seg og det en vil formidle, får barna
direkte erfaring ved arbeid, nysgjerrighet, sansing og undring.
Flere skoler og barnehager sitter med erfaringer hver for seg. Noe lykkes de med. Noe endres. Noen
ønsker å starte opp, men vet ikke hvordan. Denne dagen ønsker vi å formidle de grunnleggende
prinsippene for å lykkes med en kjøkkenhage, samt utveksle erfaringer og idèer.

Program:
09.00

Velkommen, bakgrunn for inspirasjonsdagen og presentasjon av deltakere
Ved Ellen Dagsrud, Landbruksavdelingen, Fylkesmannen i Telemark

09.15

Hvorfor relansere skolehagen som læringsarena?
Ved Kirsty McKinnon, rådgiver ved Norsk senter for økologisk landbruk
(NORSØK) og leder i Norges skolehagelag

10.00
10.00

Hvordan? – presentasjon av de gode eksemplene:
 ”Fra frø til fashion” – presentasjon av et tverrfaglig
undervisningsopplegg ved Brønnerød Skole i Ås, ved Mariken Kjøhl,
tidligere naturfaglærer
 Osebakken Andelsgård + Borge Skole = Sant – presentasjon av den nye
satsingen og samarbeidsmodellen for skolen og hagen

10.20

10.40



Med 80 økologiske frukttrær i skolegården – presentasjon av Sandøya
Montessoriskole sine visjoner og planer ved rektor Dag Halvorsen og
prosjektleder Laurie Vestøl

11.00

Grønt og godt fra hagen til magen – vegetariske mat-tips for alle
Ved Anne Wang-Nilsen, matinspirator, tilknyttet avdeling kultur og folkehelse
Vestfold fylkeskommune, samt kursholder og prosjektleder for fiskesprell
Vestfold.

12.00
12.45

Grønn lunsj direkte fra åker`n
Inspirasjonsverksted – 3 ulike stasjoner à 30 min

Stasjon 1

Takknemlige vekster for skolehagen – dyrkingstips
ved Tom Harald Kragh Eckell, gartner, Århus Andelsgård

Stasjon 2

Hvordan anlegge en pallekarm-hage? Ved Tove Hoppestad, daglig leder
Århus Andelsgård

Stasjon 3

Sommerfuglrestaurant, insekts-hotell og meitemarkkompost – tips om
hvorfor og hvordan vi kan invitere inn de minste dyra i hagen
Ved Kirsty McKinnon, rådgiver ved Norsk senter for økologisk landbruk
(NORSØK) og leder i Norges skolehagelag

14.30

Veien videre:
 Hvordan få flere skolehager i Telemark?
 Etablering av Telemark Skolehagelag?
 Hvordan komme i gang med egen dyrking? – Invitasjon til kurs
vinteren 2017
 Skolehageseminaret i Oslo 2017

15.00

Slutt – vell hjem!

Priser:
Inspirasjonsdag med lunsj, smaksprøver og drikke koster kr 600,-. Beløpet faktureres i etterkant.
Påmelding og informasjon:
Påmeldingsfrist er torsdag 8. september 2016. Begrenset antall plasser, så «førstemann til mølla».
Påmeldingen er bindende og gjøres via Fylkesmannens Kurs- og konferansekalender. Her vil du også finne
oppdatert program.

Ved spørsmål kontakt Ellen Dagsrud, fmteeld@fylkesmannen.no.
Arrangør: Fylkesmannen i Telemark ved Landbruksavdeling og Utdannings-og vergemålsavdelingen
I samarbeid med Århus Gård og Norges Skolehagelag – www.norgesskolehagelag.no
Inviterte:
 Ansatte i barnehager i Telemark
 Telemark Bondelag
 Telemark Bonde- og Småbrukerlag
 Telemark Bygdekvinnelag
 Inn på Tunet Telemark
 Folkehelseteamet, TFK / Folkehelsekoordinatorer
Vell møtt!

