
Ute är inne!
Inspiration kring skolträdgårdar & utomhusmatlagning
Datum & Plats: 6 september – Botaniska Trädgården, Carl Skottsbergs Gata 22A, Göteborg
Tid: 9.00–16.00

Program 6 september 2016
             
             
             

www.vgregion.se/skolmatsakademin

• 9.00 Fika och incheckning
• 9.30 Berit Mattsson, VGR & Eva-Lena Larsson, Botaniska hälsar välkomna!
• 9.40 Helen Ekvall, Botaniska - Intro till trädgårdspedagogik. Vad säger den samlade   

 forskningen?
• 10.00 Emma Naqvi från miljöförvaltningen Göteborgs Stad berättar om stadens er-  

 farenheter från arbetet med skolträdgårdar
• 10.20 Ida Heinö Djurovic, fritidspedagog Frölundaskolan Bräcke berättar om sitt arbete   

 kring skolträdgårdar med särskilda målgrupper + utomhuspedagogik på Flatåsskolan
• 10.45 ~ Fruktpaus med säsongens skafferi~
• 11.05 Frida Johansson, pedagog på Ransbergs skola berättar om Potatisklubben, ett   

 arbete med trädgårdspedagogik och barn med särskilda behov
• 11.25 Anders Stålhand, chefsträdgårdsmästare på Botaniska inspirerar till enkel men   

 ätbar odling
• 11.55 Introduktion till eftermiddagens workshops
• 12.00 ~ Vegetarisk lunch på restaurang AnyDay i Botaniska ~
• 13.00 Workshops börjar. Starta med den workshopen som matchar ditt gruppnummer (1-4)  

 ~ 14.00 Fika grupp 1 & 4, 14.30 Fika grupp 2 & 3 - Kristina Kjellén & Annika Bulling lagar krabbelurer~

1. Workshop i skolträdgården - med Karen Otto
Botaniska berättar om sin verksamhet i skolträdgården och kopplar sina aktiviteter til läroplanen. Tillsammans funderar vi 
över hur smak och doft hänger ihop och utmanar vårt smak- och luktsinne genom att testa några enkla doftlekar, smaka på 

örtte och göra doftpåsar.

2. Matjord - det låter väl gott? - med Kennert Danielsson
Vi förkovrar oss i mull, vad man kan kompostera, hur man komposterar och varför. Vi undersöker nedbrytarna med luppar 
och bestämningsnycklar och studerar deras levnadssätt. Vi bygger en minikompost som man kan följa och sköta om året 

runt i studiesyfte. En god jord är en förutsättning för goda grödor!

3. Utematlagning - med Erik Måneld
En cookshop som fokuserar på smakupplevelsen och nyfikenhet. Vi smakar på, känner på och leker med råvarorna och 
skapar ett vackert ätbart grönsaksland tillsammans.

4. Lektioner i skolträdgården - med Helen Ekvall
En tredjedel av all mat vi äter kräver pollinatörer!  Tillsammans kommer vi att fördjupa oss i pollinering och pollinatörernas 
värld.  Med lekfulla pedagogiska tips och idéer vill vi visa hur man utifrån läroplanen kan jobba med temat utomhus.

• 15.30 - 16.00 Samling, frågor och avslutning
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