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Haver til Maver
Beskrivelse
Haver til Maver giver jer et udendørs læringsrum, hvor I på otte udeskoledage skal have jord under neglene, undersøge,
sanse, eksperimentere og få erfaringer. Samtidig kommer eleverne omkring 6 af FN's 17 verdensmål. Hver klasse får deres
egen køkkenhave, som de skal tilså, passe og høste afgrøderne i. Eleverne vil hver gang tilberede mad i udekøkkenet af
deres egne grøntsager og vilde urter. I haverne og køkkenet vil eleverne hver gang møde fagpersoner, som sikrer det faglige
fokus i overensstemmelse med elevernes niveau.
På Min Uddannelse kan du finde information om de enkelte udeskoledage og inspiration til undervisning før og efter
udeskoledagen. På digitale læremidler er der yderliger inspiration.
Flere Evalueringer konkluderer, at havearbejdet og madlavning i udekøkkenet fremmer elevernes trivsel,
selvværd, rummelighed over for hinanden og modvirker mobning. For elever med særlige behov rummer skolehaverne nogle
helt særlige muligheder.
I Aarhus kommune er der Haver til Maver på:
Natursamarbejdet i Brabrand
Jordbrugets Uddannelsescenter i Beder

Formål
At give eleverne oplevelser, de kan bruge til at forstå større sammenhænge i verden lige fra fotosyntese til
klimaforandringer og FN's Verdensmål. Som lærer får du inspiration til hvordan FN's verdensmål kan indrages i
undervisningen.
Naturfaglig dannelse
Sammenhængsforståelse
Bæredygtig adfærd
Sundhed og mad.
FN's verdensmål for bæredygtig udvikling
Sted
Natursamarbejdet
Louisevej 100
8220 Brabrand
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
21.02.2020

Praktisk information
Udbyder
Natursamarbejdet
Forløbstype
Forløb med formidler
Målgruppe
2. - 6. klasse
Antal
30
Periode
1

Hele året
Yderligere oplysninger til periode
Haver til Maver er fra april til oktober over otte udeskoledage
Pris
10000,- (Momsfrit)
ULF i Aarhus støtter ikke dette forløb
Emneområde
Natur og friluftsliv
Tværfaglige tilbud
Fag
Madkundskab
Natur/teknologi

Kontakt udbyder
Natursamarbejdet
Louisevej 100
8220 Brabrand
Tlf. 86 25 68 60
Kontakt udbyder
Se udbyderens profil

Send en besked til Natursamarbejdet
Message form
Navn *
Angiv dit fulde navn
Email *
Angiv din email adresse
Besked *

Angiv din besked. Hvis du vil booke et forløb, så angiv venligst så mange informationer som muligt - f.eks. skole eller
institution, klassetrin eller alder, antal børn, forslag til dato, dit tlf. nr. og andre informationer, der kan være gavnlige for
udbyderen.
Leave this field blank
CAPTCHA
Dette skal sikre at du ikke er en robot
Billed-CAPTCHA

Hvilken kode vises i billedet? *
Indtast tegnene som vises på billedet.
Indsend

2

