
Ute är inne!
Inspiration kring skolträdgårdar & utomhusmatlagning

Datum & Plats: 6 september – Botaniska Trädgården, Carl Skottsbergs Gata 22A, Göteborg
Tid: 9.00–16.00
Målgrupp: Skolledare, pedagoger, fritidspedagoger, utomhuspedagoger och skolkockar

Hur närproducerat kan det bli? 

En inspirationsdag för hela arbetslaget; både led-
ning, pedagogisk personal och måltidspersonal 
kommer att känna att denna gröna dag lockar!
Visste du att barn som odlat sina egna grönsaker, 
från frö till livsmedel, också vågar smaka och äta 
mer frukt och grönsaker generellt? Visste du att 
barn som odlar och lagar mat tillsammans har 
lättare för att samarbeta? Alla vill vi ha friskare, 
gladare och smartare barn – frågan är bara hur vi 
kommer dit?

Denna dag syftar till att inspirera och stödja sko-
lor, pedagoger och kockar som vill arbeta med 
skolträdgårdar, odling och utomhuspedagogik. 
Vi kommer att visa hur detta kan göra barnen 
både mer fysiskt aktiva och öppensinnade inför 

nya råvaror och maträtter. Det stärker barnen och 
arbetslaget fysiskt, psykiskt och socialt. För att 
inte tala om alla vinster man gör när man knyter 
den gröna pedagogiken till läroplanen…

Göteborgs botaniska trädgård har en växande 
pedagogisk verksamhet, stor erfarenhet och 
underbara omgivningar där de idag arbetar 
regionalt med utomhuspedagogik, odling och 
skolträdgårdar. Vi på Skolmatsakademin  
& Nationellt Centrum för Måltiden har matgläd-
jen och kunskapen om matlagning – nu är det 
dags att förena dessa två världar för att se hur 
närproducerat det egentligen kan bli i våra sko-
lor. För ute är faktiskt inne!

Några smakprov ur dagens innehåll:
• Trädgårdspedagogik – vad säger forskningen?
• Anders Stålhand, chefsträdgårdsmästare i Botaniska och känd TV-profil, lockar till ätbar odling
• Skolor från Göteborg & Tibro inspirerar och delar med sig av tips på skolträdgårdsarbete med olika 

syften
• Utomhusmatlagning med Erik Måneld – hur kan kock och pedagog samarbeta?
• Hur startar vi? Vad kostar det? Vad behöver vi tänka på?
• Ätbar odling, skolträdgård och utomhusmatlagning kopplat till läroplan & läromål

Anmälan via Regionkalendern. Du finner även anmälningslänk och inbjudan via Skolmatsakademins 
hemsida. OBS! Begränsat antal platser – först till kvarn gäller därför. 
Sista anmälningsdag fredagen den 26 augusti.

www.vgregion.se/skolmatsakademin
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