Skolehageseminaret 2014
Tid: fredag 31. januar kl. 8.15 -16.00
Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, ved Bislett, Pilestredet 46, Athene (auditorium i første etasje)
Påmelding: https://www.deltager.no/skolehageseminaret_2014_31012014
Påmeldingsfrist: 17. januar.
Program
08.15 – 9.00 Registrering, minimesse, litteratur
09.00 Velkommen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
09.05 Levende jord, ved Linda Jolly, universitetslektor Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet. Livet i og på jorda – elevaktiviteter, forsker Reidun Pommeresche, Bioforsk
Økologisk, Tingvoll, Ivanir Hasson Olsen, Cirkus Sibylla, Telemark.
10.30 Pause
10.45 Lärande liv i Drömmarnas trädgård, multikulturelt arbeid for barn og voksne ved
koordinator Åsa Johanson, Drømmarnas hus, Rosengård, Malmø i Sverige
11.20 Presentasjoner av prosjekter, blant annet:Brønnerud skole som vant Miljøprisen i Ås
kommune, presentasjon ved elever og lærere. Skolehage ved Folkemuseet, Bygdøy
kongsgård, sosialt entreprenørskap
12.00 Lunch i Pilestredet 52, Festsalen
13.00 Erfaringer fra drift av Oslo kommunale skolehager, ved daglig leder Tore Faller og
skolehagelærer Nina Berge, Geitmyra skolebigård og Hønselaget.
13.30 Geitmyra matkultursenter for barn, kokk May Britt Stormoen og gartner Liv Derås Bjørnstad
14.00 Pause
14.15 Temagrupper
A. Skolehage for nybegynnere
B. Bruk av fortelling i skolehagen, Ivanir Hasson Olsen, Cirkus Sibylla
C. Kunnskapsløftet muligheter/flaskehalser Anna Træde, Lærende nettverk i Akershus/
Østfold
D. Kjøkkenhage i barnehager, Sagene prosjektet m.fl
E. Fruktbar jord, kompost og livet i jorda ved Kirsty McKinnon, Reidun Pommeresche,
Bioforsk økologisk
F. Mat av ville vekster, Rita Amundsen, leder kjernegruppen, Øverland Andelsbruk i
Bærum
H. Permakultur i skolen, sivilagronom Marianne Leisner, Gaia-Tjøme/ Majobo
15.45 Oppsummering
16.00 Slutt
Vi tar forbehold om endringer i programmet
Marked: Det blir muligheter for å se på og kjøpe: Litteratur, frø, potetbøtter, pottemakere,
epleskreller, maisplast, markkompost, poderedskaper, lukeredskaper, startpakker, pedagogisk
materialet m.m.

Seminaret er gratis! -deltakerne må betale for mat og drikke
Påmelding: https://www.deltager.no/skolehageseminaret_2014_31012014
Påmeldingsfrist: 17. januar.
Målgruppe: Lærere i barne og ungdomskolen, ansatte i skolefritidsordninger, barnehager og andre
interesserte.
Skolehagen er en fin arena for tverrfaglig levende læring. Gjennom praktisk læring gir den
variasjon i undervisningsformene ved å gå fra det kjente og nære til det mer teoretiske.
Arbeid i skolehager og kjøkkenhager integrerer flere kompetansemål i Kunnskapsløftet.
Barn og unge trenger en naturnær måte å lære hvordan mat blir til og å kunne se dette i
sammenheng med klimaproblemer og bærekraftig utvikling.

Kontakt: elin.tyse@online.no tlf. 22690526/ 91181263
Vi vil oppfordre deltakerne til å forberede en kort presentasjon om egen erfaring fra
skolehage og egen dyrking i barnehage eller skole. Se egen rubrikk i påmeldingsskjema.
Ta gjerne med materiell til utstillingen også
Velkommen

Seminaret støttes av Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Nyttigelenker:
www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/skolehager
www.skolehage.no
www.skolehagen.no
www.livinglearning.org
www.oikos.no/hvaerokologi

