Hvordan holde koken
oppe?

Bakgrunn og presentasjon
Tips
Innspill fra dere ala kafe modellen

Ringerunde

Heldigvis er det flere som fortsatt har, og
mye er likt for de som fortsatt driver

Lunner barneskole
-

Skolesammenslåing for 10 år siden

-

Lærerbokstyrt undervisning

-

Kulturlandskap

-

Historie, fra primærnæringskommune til
pendlerkommune

Forankring i skolens virksomhetsplan
UTVIKLINGSPLAN FOR 2016-2017
LUNNER BARNESKOLE
Skolens virksomhet bygger på verdiene ÅPENHET, RAUSHET OG ANSVAR
Hovedmål: Lunner barneskole skal være en aktiv og inkluderende skole som fremmer trivsel og læring.

SATSNINGSOMRÅDER MÅL
TILTAK
ANSVAR
Begrepsinnlæring.
Åpne
og
undrende
Erfaringsutveksling;
tips
til
Regneveileder
Realfag med fokus på
spørsmål. Fokus på problemløsning. Ta hverdagsregning (trinn/base/skolenivå).
regning
i bruk varierte læringsarenaer. Øke
- Bevisstgjøring og involvering av
Alle lærere
barn og elevers nysgjerrighet og lyst til
å utforske og løse problemer. Bedre
barn og elevers kompetanse i
tallforståelse, regning og matematikk

Et godt og
inkluderende
læringsmiljø
Skolebasert vurdering
for læring
Den økologiske
skolehagen

foreldrene, gjennom foreldremøter og
hjemmearbeid.
- Kompetanseheving (regne i alle fag/
regnemetodikk).
- Systematisk begrepsopplæring,
Språkløyper
-Sikre en bedre skolehverdag for de
- Følge: Handlingsplan for et godt og
elevene det angår, deres medelever og inkluderende læringsmiljø.
de ansatte rundt disse elevene.
-Bygge kompetanse ved skolen og i
kommunen.
- Øke vår samlede kunnskap om
- Mooc
vurdering og læring.
-Høste erfaringer fra Harestua skole
som satte i gang med dette prosjektet
høsten 2016.
- Videreutvikle den økologiske
skolehagen med eget utekjøkken
- Øke det økologiske forbruket i «Mat
& helse» og på SFO.

- Delta på ØQ sitt nasjonale program.
- Utarbeide et utekjøkken

NÅR
2016-

Plangruppe
(tilrettelegging)

Atferdsteamet,
ledelsen og det
enkelte trinn.

2015-

Plangruppa i
samarbeid med
lærerne og Lus.
IKT-ansvarlig

Oppstart januar
2017

Rektor i samarbeid
med SFO-leder,
plangruppa og
uteskoleansvarlig.

Viser til
aktivitetskalenderen.

Støtte hos ledelsen

Bruk fellestida til personalet til opplæring,
inviter gjerne fagfolk

Lag deg et nettverk utenfor skolen om du er litt
ensom på egen arbeidsplass. Gjerne noen som
heier på deg!
Engasjer deg der du kan hente energi!

Samarbeidspartnere

Fra sansing til handling:
Kulturlandskapet og økologisk skolehage
Lunner barneskole
Prosjektets mål:

Fag: Naturfag, samfunnsfag, norsk, mat og helse, matte

Det overordna målet for opplegget er å bruke nærmiljøet som en aktiv og
verdifull læringsarena. Vi ønsker å utnytte de naturgitte ressursene i en
læringskontekst. Vi ønsker å øke bevisstheten om hva vi har av ressurser rundt
skolen i forhold til natur og kultur.

Trinn: 1.- 7. trinn

Vi ønsker at elevene skal vite hvor maten kommer fra. Vi ønsker at elevene skal
vite hvor mye ressurser vi bruker for å produsere egen mat. Og at de skal vite om
energi og klima i forhold til å frakte denne maten fra andre deler av jordkloden.
Vi ønsker å gi elevene et alternativ samtidig som vi ønsker at de skal erfare at det
er ufarlig å dyrke maten sin selv. Dette var opplagt kompetanse i vår kommune
for bare to generasjoner siden, men nå er den kompetansen borte i stor grad. Vi
ønsker å opparbeide respekt for matproduksjonen
Vi vil gjøre noe med begrepet handle lokalt, tenke globalt. Gi begrepet mening.

Ekstern kompetanse: Fylkesmannens landbruksavdeling,
lokalt landbrukskontor, våre gode naboer Ellinor og Pål, og
bonden Eirik

Læringsarena: Den økologiske skolehagen, kulturlandskapet
i nabolaget

Erfaringer og refleksjon:
Vi mener at vi har lykkes godt med modellen vi har arbeidet fram fordi vi har vært mye mer ute og vi har satt læringen i system. Vi ser også at det er
flere som tenker pedagogisk rundt arbeidet i skolehagen, og begynner å se at den er en fin læringsarena. Det er også blitt mer bevissthet om at vi kan nå
mange mål, både kunnskaps, ferdighets- og holdningsmål. Flere av lærerne ser at det er stor overføringsverdi til andre fag og annet arbeid inne i
klasserommet etter å ha arbeidet ute i skolehagen.
Samtidig ser vi at det er der de mest dedikerte uteskolelærerne som har integrert arbeidet i sin daglige undervisning, så vi må bare fortsette arbeidet
med å motivere og gi kompetanse på bruk av andre læringsarenaer enn klasserommene.
Arbeidet i skolehagen har hatt en klar forskningsbasert tilnærming.
Elevene har gjort forsøk med settepoteter, hva trenger de av lys, hva skjer med poteten når den blir eksponert for lys (groer), hva skjer med groene om
vi behandler settepoteten for hardt? Så kommer tiden for å sette de i bakken. Hvor dype må furene være? Hvordan jobbe systematisk?
Vi gjør to forsøk, ett hvor furene er klare, (maskinelt) ett hvor vi graver furene selv. Vi har også sett på forskjeller på spire% på økologiske og
konvensjonelle frø og hva slags avling det ble til slutt på grønnsakene.
Vi har også fundert over hvorfor kulturlandskapet har blitt slik det er i dag, og hva de naturgitte forholdene har hatt å si for bosettinga i vår kommune.
Samtidig har vi diskutert og reflektert over hva vi skal bruke jorda vår til, biler og bosetting eller matproduksjon.
Arbeidet med skolehagen og vår involvering i Natursekken er forankret i skolens virksomhetsplan.

Sitater fra andre lærere, foresatte og elever etter en
forestilling som handlet om miljø og arbeidet i skolehagen
som sommeravslutning for 4. trinn:
«Dere gjør en utrolig viktig jobb, nå har vi andre her på skolen
noe å strekke oss etter"
" Barnet vårt har gjort oss mer bevisste, før var vi ikke sikre
på om klimaforandringene var menneskeskapt, nå vet vi
bedre etter at vi har lest oss opp etter innspill fra vårt barn"
"Så fint at unga lærer om kompost, jeg visste ikke at det var
så lett å få til"
"Barnet mitt vil ha egen kjøkkenhage, og nå har bestefar og
barnebarn et felles prosjekt i hagen"
"Vi har sydd egne handlenett"
"Jeg har aldri sett en så ivrig gutt skrive den beste historien i
skoleløpet så langt, jeg kunne finslipe på skrivefeil og
håndskrift som jeg aldri har kunnet gjøre før"

Kontaktinformasjon
Lunner barneskole
Skøienvegen 46
2730 LUNNER

Katrine Foss
kafo@skole.lunner.no

Utvid kompetansen din

Kurs: Økologiske skolehager og bærekraftig læring, 15
studiepoeng

Vær nysgjerrig, bli med på ting som utfordrer
deg

Utvid skolehagen

