Kjøkkenhagekurs for barnehager, skolen og SFO – Hvorfor og hvordan komme
i gang med egen dyrking?
Dagskurs
Kostnad: Deltaker avgift 600 kr inkludert enkel lunsj
Tid: Fredag 2. mars 2018
Om tilbudet
Dagskurs for ansatte i barnehager, SFO og grunnskole på Århus Gård i Skien.
Hvorfor og hvordan komme i gang med egen dyrking? Inspirasjon, praktiske råd og øvelser.
Vi får bl.a. besøk av Anna Katarina Trede som til daglig er gartner i skolehagen på Steinerskole på
Nordstrand. Her følger pedagogikken tett de ulike årstidene og det primære er å gi elevene mulighet
til å oppleve samspillet mellom menneske naturen. Anna har anlagt og drevet flere lignende hager.
Hun er utdannet naturforvalter og er i tillegg styremedlem i Norges skolehagelag. Flere vil presentere
sine prosjekt.
Hvorfor kjøkkenhage som læringsarena?
En kjøkkenhage kan være en unik lærings- og mestringsarena. Stadig flere skoler og barnehager
erfarer at det å ha en kjøkkenhage kan forankres i Rammeplanen og læreplanen. Her finnes
kompetansemål i alle fag som kan utforskes. I stedet for å ha en bok mellom seg og det en vil
formidle, får barna rom for undring og egne opplevelser knyttet til livet i hagen. Her kan du smake på
fotosyntesen og samarbeide med meitemarken om å lagre karbondioksid i jorda. Kunnskap og
informasjon som motiverer til lærelyst, egen omsorg og avgjørende forståelsene for de store
sammenhengene og for Det grønne skifte som verden nå skal inn i.

Målet er å inspirere og gi fornyet kunnskap til dere som allerede har eller ønsker å opparbeide en
kjøkkenhage sammen med barn. Vi ønsker å formidle de grunnleggende prinsippene for å lykkes,
samt utveksle erfaringer, kunnskap og idèer rundt temaet.
I samarbeid med Norges Skolehagelag - www.norgesskolehagelag.no og Århus Gård –
www.aarhusgaard.no

Påmeldingsfrist er 15. februar. Påmeldingen er bindende og gjøres her:
https://www.fylkesmannen.no/Telemark/Kurs--og-konferansekalender/
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