Hagebruk Lillehammer Steinerskole 2015

Plan for våren 2015:
Fordi hagebruk er et viktig innslag i barnas skolehverdag, har vi villet utvide dette noe i forhold til
tidligere år. Vi jobber derfor sammen med 1.klasse og 6./7. klasse onsdag kl. 13.20 til 15.00. Eleven
må kle seg etter været og ha klær som tåler å bli skitne.
Her får de lære å dyrke sin egen mat, være ute og i bevegelse, og de lærer å samarbeide både med
mennesker og naturen. De vil få en større forståelse for hvor maten kommer fra. Og forhåpentligvis bli
glad i dette arbeidet.
Vi starter smått med fem pallekarmer utenfor 1. klassehuset:
Her vil vi dyrke salat, ringblomst, spinat, borago, blomkarse, reddiker, bønner, gulrot og urter. Vi
setter opp karmene og fyller dem med jord selv.
Fordelen med pallekarmer er:
 De er billige.
 Lette å komme i gang med
 God avgrensning til andre områder fordi de er høye
 Lett for barn og voksne og stelle
 Lette å fjerne/flytte
 Mindre snegler
 Vi kan opprette flere bed ved behov.
 Lett å øke høyden ved behov for dypere jordsmonn.
Vi har også planta rabarbra i et bed foran lærerhuset. Der har vi også løvstikke.
Vi vil sette poteter på jordet som skolen har.
Ved siden av dette hagearbeidet vil vi også lage et stokkegjerde og insekthotell.
Vi har beskåret bærbusker.

Vi planlegger en tur til vårt småbruk for å se på lam og jobbe i skogen med rydding.
Så skal vi lage pinnebrød og grille. Det er mulighet å ri for dem som vil.
Vi kommer til å prøve litt med LandArt. Naturen byr på endeløse muligheter til å skape kunst sammen
med barn. LandArt - en kunstform der en bruker det en finner i naturen og setter det sammen til vakre
former og installasjoner.

I sommerferien trenger vi hjelp til vanning. Vi lager en plan.
De som har anledning kan si fra til meg eller Gina.
Gina, Janne, Rod, Linda, Leonard og Ingrid.

