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Så er der igen åbnet for booking af besøg på
Skolelandbruget og i Skolehaverne i Furesø
Kommune.
Der er sket ændringer på institutionen – vi
prøver at holde fast i det, som altid har
virket, samtidig med at vi udvikler nye tiltag.
Som noget nyt er vi i konstant bevægelse for
– i samarbejde med kommunens dagtilbud
og skoler – at udarbejde tilbud, som
understøtter arbejdet med børn og unge i
Furesø Kommune. Vores vigtigste opgave er
i en praksisnær kontekst at understøtte børn
og unges udvikling på både det personlige,
det sociale og det faglige område.
Sideløbende med udviklingen af formidling
bygger vi indekøkken, udekøkken, haveskur,
kaninbure, formidlingsrum m.m., samtidig
med at vi passer dyr og haver.

Her er nogle af de forløb, vi
udvikler på eller har klar til
booking:








Uld og får: marts/april/september
måned – indskoling og mellemtrin –
billedkunst, natur/teknologi, historie
Insektsafari: juni måned –
indskoling og mellemtrin –
natur/teknologi
Menneskets anatomi i en kanin:
august/november måned –
mellemtrin og udskoling –
natur/teknologi, biologi, idræt
Husflid på gården:
januar/februar/marts måned –
mellemtrin – historie, billedkunst,
håndværk og design







Karlens jul på Solhøigaard:
december måned – dagtilbud og
indskoling – historie, dansk,
natur/teknologi, læreplanstemaer
Bier, bestøvning og honning:
juni/august/september måned –
dagtilbud, indskoling, mellemtrin og
udskoling – natur/teknologi, biologi,
læreplanstemaer
Bonde for en dag: året rundt –
dagtilbud og indskoling –
natur/teknologi, dansk, matematik,
læreplanstemaer

Andre forløb, vi arbejder på:
Masseeksperiment i uge 38, 39 og 40
Masseeksperiment 2018 handler om de gode
bakterier. Det er fortællingen om, at
bakterier ikke kun er dårlige eller farlige,
men at bakterier i mange sammenhænge er
livsnødvendige og dermed gode bakterier.
Og det er fortællingen om menneskets
mikrobiom. At man er født med sin ‘helt
egen pakke’ bakterier, der er livsnødvendige
for ens sundhed og trivsel.
I årets Masseeksperiment går eleverne på
jagt efter nogle af disse gode bakterier, helt
præcist efter arter af mælkesyrebakterier, fx.
Lactobacillus, som bl.a. lever på overfladen
af planter.
Astra og eksperimentet
Naturfaglig Vidensdelingsdag 2018
I år er vi værter for Vidensdelingsdagen, se
link for mere info:
Link til program
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Høstmarked søndag d. 19. august kl.
10.00-14.00
For 20. år i træk holder vi Høstmarked i
samarbejde med Furesø Kommunes Grønne
Guide Maj-Brit. Skolelandbruget bliver fyldt
med stadeholdere, der sælger bæredygtige
kvalitetsvarer, og i anledning af jubilæet vil
der i år være borgmestertale og endnu mere
levende musik.

Booking til 2018/2019
Vi er gået væk fra bestilling af besøg/forløb
pr. telefon i en afgrænset telefontid. For at
undgå misforståelser og give alle lige chance
for at få plads er bookingen nu delvis digital.
Vil man booke, går man ind på vores
kommunale hjemmeside og ønsker forløb
vha. en bestillingsformular, som herefter
sendes til vores fælles mail-postkasse.
Man kan ønske alle de forløb, man vil, men
vi kommer i første omgang til at lave et loft
på 3 forløb pr. klasse/institution i løbet af et
år. Du kan følge linket her og beskrive det,
du drømmer om, at vi understøtter.
Til siden med booking
Vi er som nævnt ved at udvikle nye forløb,
og du kan se et udgangspunkt oplistet
ovenfor. Punkterne er tænkt som afsæt for
fælles udvikling, og hvis I har andre idéer
eller ønsker, er I mere end velkomne til at
beskrive dem i bemærkningsfeltet.
Med udgangspunkt i dyrebrug og agerbrug
planlægger vi sammen med brugerne forløb,
som forhåbentlig vil være oplevelser for
livet.

Kan man kun besøge, hvis man
har bestilt?
Man er altid velkommen på stedet. Har I
ikke bestilt forløb, er I stadig hjertelig
velkomne til at være på landbruget og i
haverne. Men vær søde at respektere, de
forløb vi har for dem, der på forhånd har
bestilt – der er rigeligt plads til os alle. Det er
næsten overflødigt at nævne, men børn skal
selvfølgelig hjælpes til, at de ikke kommer til
skade og behandler vores dyr godt.

Åbent Hus
Vi holder nu kun Åbent Hus ca. 1 gang om
måneden, hvor søndagen har et tema, der
afspejler årstidens arbejde på gården. Se
listen over arrangementer på
informationstavlen på skurvognen, eller
besøg vores Facebook-side eller hjemmeside
for mere information.
www.skolelandbruget.furesoe.dk
Her må man det, der giver mening, og vi
bestræber os på at være et sted, hvor man
aldrig skælder ud 

Se mere her:
Om Skolehaverne
Om Skolelandbruget

God fornøjelse!
Jeanne, Camilla, Lisbeth og
Johnny

