Skolehageseminaret 2015
Program
Fredag 30. januar kl. 8.15 -16.00
Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46, auditorium Athene 1. et.
Kollektivtransport: trikk 17 og 18 til Høgskolesenteret, buss 21 til Bislett
Møteleder: Ellen Marie Forsberg, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Påmelding: www.deltager.no/skolehageseminaret_2015
8.15 – 9.00 Registrering, minimesse, litteraturutstilling
9.00 Velkommen ved Ellen Marie Forsberg, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
9.05 FNs jordår og skolehagen som arena for å formidle kunnskap om jord som verdifull
ressurs. Introduksjon ved forsker Kirsty McKinnon, Bioforsk Tingvoll. Foredrag av forsker
Berit Swendsen, Vital Analyse. Praktiske eksempler fra skoleundervisning.

9 50 Hvorfor er skolehage viktig, ved universitetslektor Linda Jolly, Norges miljø-og
biovitenskapelige universitet.

10.20 Pause

10.30 Renessanse for Norges skolehagelag – Lansering av det nye skolehagelaget med
innslag fra skolehageveteraner og elever fra Lunner barneskole m fl

11.10 Skolehager i Danmark ved journalist Ulla Skovsbøl, Århus

11.40 Pause

11.50 Presentasjoner fra deltakerne
Deltakerne inviteres til å presentere prosjekter eller erfaringer, se påmeldingsskjema

12.15 Lunsj ved Cecilie Steinkjær, cateringfirmaet Uten Oppskrift

Mat med utgangspunkt i eksempler på råvarer fra skolehagen.
13.15 En suksesshistorie med pallekarm med fransk inspirasjon ved førskolelærer Claire
Thevenin, Lilleborg barnehage, Sagene i Oslo

13.45 «5 rette og 5 vrange», praktiske tips om hva du må gjøre og hva du ikke må gjøre i en
skolehage, teaterlek ved daglig leder Kirsten Paaby, Stiftelsen Idebanken
13.55 Dyr i skolehagen ved vetrinær Kristin Aukrust og bonde Hilde Aukrust, gården Søndre
Oppegård, Svartskog.
14.15 Temagrupper se under.
15.45 Avslutning. Veien videre på egen skole ved skolehagelærer Jolien Perotti, Øverland
gård.
16.00 Slutt
Med forbehold om endringer i programmet

Temagrupper
A. Dyrking for nybegynnere, ved leder Helene Gallis i MAJOBO
B. Bli med å forme Norges skolehagelag, ved styremedlemmer i foreningen.
C. Lærerplaner, timeplaner og skolehagen, vi deler erfaringer fra egen skole, ved lærerAnna
Trede, Steinerskolen i Ås
D. Barnehager - erfaringsutveksling
E. Videregående skole - erfaringsutveksling
F. Jord, jordkvalitet, kompost ved Linda Jolly, NMBU
G. Kontroll og bruk av ville vekster ved Rita Amundsen, Øverland Andelsbruk i Bærum
H. Tilrettelegging for skolehage fra skoleledelse/skoleeier/kommunens synsvinkel
I. Dyr i hagen. Hva er lurt og hva er dumt, veterinær og bonde Kristin og Hilde Aukrust
J. Biologisk plantemangfold, hvordan vi kan ta vare på plantearven i skolehagen ved forsker
Kirsty Mc Kinnon, Bioforsk Økologisk Tingvoll

Seminaret er gratis! Deltakerne må betale for mat og drikke

Påmelding: www.deltager.no/skolehageseminaret_2015

Påmeldingsfrist: 16. Januar 2015

Målgruppe: Lærere i barne og ungdomskolen, ansatte i skolefritidsordninger, barnehager og
andre interesserte.

Vi vil oppfordre deltakerne til å foberede 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 arrangeres av Oslo og omegn økologiske hagelag, lokallag av OIKOS og
interimstyret for Norges skolehagelag med støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Vi stifter Norges skolehagelag
Interessen for skolehager er økende og det foregår mye aktivitet rundt om i landet, men det er
også mange utfordringer. Hensikten med å opprette et nasjonalt lag er å styrke skolehagens
posisjon som læringsarena, være en ressursbase og arbeide for at skolehagen blir en naturlig
del av norsk skole og barnehage.

Bli med å forme skolehagelaget, velkommen til stiftelsesmøte!

Tid: Torsdag 29. januar kl. 16.30-20.00
Sted: Geitmyra skolehage, Sagene
Kollektivtransport: buss 20, 37 eller 54 til Sagene

16.30 Suppeservering
17.00 Stiftelsesmøte
•

Godkjenning av stiftelsesdokumenter inkl. vedtekter

•

Valg av styre

Pause med enkel bevertning
•

Veien videre. Idémyldring i grupper på relevante temaer

Vi ønsker deltakere fra hele landet med på laget! Forslag til vedtekter sendes påmeldte
deltagerne senest to uker i forveien, og vil også legges ut på hjemmesiden
www.norgesskolehagelag.no (denne er i drift fra 05.01.15).
NB! Egen påmelding til info@norgesskolehagelag.no.
Om du er interessert i å være med i styret eller ønsker å foreslå en kandidat, så send noen ord
på e-post.

