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Hej!
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Trädgårdsutbildning Forslunda, Umeå 2020-2021
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Frölådan!
Pedagogiskt material 



Uppdraget
Hjälpa eleverna att förstå sambanden  
- hur maten vi äter kommer på bordet. 

Genom praktiskt och teoretiskt arbete skapa intresse och förmedla kunskap 
för ekologisk odling, lokalproducerade produkter och bra kosthållning

 för elever, pedagoger och skolpersonal.



Tipsa, 

Vår modell

Utställningen Maträtt, 
Teknikens hus

Grans Naturbruksskola
Forslunda gymnasium
Kalix Naturbruksgym

Markhotell
Visa exempel

Inspirationsdag
Öjebyn Agro Park

FarmerTime

Kan vi odla året om?
Hydroponisk odling 

Vad är jord?
Komposteringsmetoder

Vad är ett frö?
Samla egna frön
Andra förökningmetoder

Förädling

Pollinering
Bikurs

Skötsel - vad 
behöver grödorna?

Varför behöver vi 
sköta om grödorna?

Hållbarhet ur olika 
perspektiv: Miljö, 
Social, Ekonomisk

Litteratur
Tips, köpa utvalda böcker

Direktsådd eller 
förkultivera?

Hur gick det med 
skörden?

Tänkbara orsaker?

Konserveringsmetoder

Inspirera!

Våga smaka!

Genom våra sinnen
sätta ord på smaker

Föreläsningar via Teams 
för pedagoger

Klimat och väder

Lokalproducerat
Ekologiskt

Odling
Växtkunskap

Skörd
Förädling

Studiebesök
Farmertime

Hållbarhet
Miljö



Stärka vår modell genom att

Lyfta frågor 
om hållbarhet, 

klimat och själv-
försörjning i större 

utsträckning

Lyssna in!
Flexibilitet i

tid och innehåll 
i samarbetet med 

skolklasser

Regelbunden 
kontakt 

Öka kommunikation 
med digitala verktyg 

Teams, Zoom

Ökat 
samarbete 
med regionala 

aktörer som jobbar 
mot skola

Minska resor



Hortonom

Måltidsekolog

Matkonsulenter

Projektledare

Växtodlingsrådgivare

Vårt team



JANUARI

FEBRUARI

DECEMBER

JULI

NOVEMBER

AUGUSTI

MARSOKTOBER

APRIL

JUNI

MAJ

SEPTEMBER

Slutrapport och utvärdering 
till samtliga skolor

Bearbeta nya samarbeten

Pedagogträff på
Öjebyn Agro Park 
- Föreläsningar
- Visning markhotell & trädgård
- Lunch & fika

Höstturné
Skörda/tillreda/förädla
- Kompostering/kretslopp
- Beskärning
- Samlar egna fröer
- Egna etiketter, paketering
- Ätbara vilda växter

Vårturné
Odlingsbäddar, plantering, sådd
- Prata jord, gödsel, frö
- Lektionstips
- Årshjul - när gör man vad?
- Ordlista
- Ätbara vilda växter

Förkultivera - Skicka fröer/plantor

Period där flera 
stora projekt pågår 
samtidigt på ÖAP

Kontakt skolor/rektorer
Inledande teams-möte
Kontaktpersoner, mejllistor

Hela året: Farmer Time
- tar gården till klassrummet

Hela året: Studiebesök

Hela året: Videoklipp/inspo

Redan här har skolan, projektledare och 
våra matkonsulenter dialog gällande déer 
på skörd/tillredning/förädling för hösten. 

Planering med skolor

Skolorna själva köper in jord & gödsel

Period där flera 
stora projekt pågår 
samtidigt på ÖAP

Ogräsrensning - skötsel
Sommarlov och semester

Planering över 3 år



Önskemål och planering av 
grödor hänger samman med 
temat på skördedagen.



Våra skolsamarbeten
2022-2024 



PITEÅ

LULEÅ

KALIX

PAJALA

ÖVERTORNEÅ

GÄLLIVARE

KIRUNA

ARVIDSJAUR

Arjeplog Förskola
FSK 1-5 år

Jokkmokk Sameskola
ÅK 5-6

Kangos Kultur & ekologiska
ÅK 1-3

Karungi Skola
ÅK 1-6

Framtidens Fsk, Haparanda
ÅK 1-3

Arjeplog Förskola
Haparanda, Framtidens Förskola
Jokkmokk Sameskola
Karungi Skola
Kangos Kultur & Ekologiska Skola

Aspstrandens skola, Haparanda
Västra skolan, Jokkmokk
Abisko skola
Backens Förskola, Korpilombolo 



Karungi skola
Låg och mellanstadiet hjälptes åt att 
skörda, tillreda och bjuda hela skolan 
på lunch. Öjebyn Agro Park bjöd på 
nyskördade bär från egen odling.



Kangos Kultur & ekologiska
Inläggning & syrning av gurka och spetskål.
Växtfärgning av lökskal. 

Håkan Landström, Matkonsulent
Emma Isaksson, Trädgårdsmästare
Eva Andersson, Projektledare



Arjeplog Förskola
Fina pratstunder, intressanta frågeställningar 
av vetgiriga barn. Här bjöd skolan, traditionellt 
på älgköttsoppa och morotskaka.



Jokkmokk Sameskola
Klass 5 lagade wook på egenodlad potatis, lök, 
rödbeta, majrova och färska örter. På det hallon 
BBQ-sås och äppelmust. Till efterrätt bjöds det på 
färska hallon och blåbär från Öjebyn Agro Park.
Matkonsulent Pelle Johansson



Framtidens Förskola
Haparanda
Plantering av solrosor i juni med trädgårds-
mästare Emma Isaksson. Barnen studerar, 
mäter och visualiserar hur hög den 
blev mot höstkanten!



Fler aktiviteter 



Markhotellet 40 m2

Öjebyn Agro Park

Inspiration till grödor, 
utformning av skolmiljön 
och trädgårdsrummet.
Säkra grönsaksleverans. 



När: 15 augusti 2022, kl 10.00 

(exakta hålltider/program kommer närmare)

Fika och lunch bjuder vi på!

Resekostnad får skolorna bekosta själva.

Intresseanmälan önskar jag så snabbt som 

möjligt då sommarlovet står inför dörren.

Instagram:

Följ vårt dagliga arbete på Öjebyn Agro Park på

ojebynagropark 

Eva S Andersson, projektledare

eva.andersson@hushallningssallskapet.se

072-5555 944

Välkommen till

inspirationsdag på 

Öjebyn Agro Park

Vår återkommande inspirationsdag för pedagoger är en efterfrågad aktivitet av många.

Att komma samman och få ta del av erfarenhetsutbyte, lyssna på vår hortonom Hanh

som berättar om några av våra projekt som Markhotell, tunnelodling av hallon 

och rundvandring i vår fantastiska trädgård.

N O R R B O T T E N  V Ä S T E R B O T T E N
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T25
år Finansieras genom 

Stiftelsen Arbetsstugor  

i Norrbotten

Efterfrågat!
Gunnar Jonsson, skolpedagog, Nära mat
talade om praktisk pedagogik och Handens kraft
Guidad rundvandring till markhotellet
Kallskänkans lagade lunch på markhotellets råvaror

Inspirationsdag 
för pedagoger



Studiebesök för Jokkmokk sameskola
Tekniken Hus, Utställningen MatRätt



Efter ett höstbesök av *Gunnar Jonsson, 
och hans mobila bisamhälle
startar Kangos skola upp ett biodling våren 2023!

*(rådgivare hållbar livsmedelskompetens 
i skolan, Nära Mat)



Vi ska synas 
och höras 



Välkomna på studieresa till 
utställningen Maträtt, Tekniken Hus 
med Skolträdgårdar!
Utställningen MatRätt följer kretsloppet från frö till bord och lyfter 
Norrbottens unika förutsättningar för matproduktion. 
I denna lekfulla miljö inspireras barnen till att se sin egen roll och här 
väcks engagemang och tankar kring vad som idag är hållbara val. 

När:  14 juni 2022
Avresa: 8.15
Lunch: 10.30 - 11.00 (Pannkakor, sylt, grädde)
Guidad tur + lite egen tid i utställningen: 11.00 - 12.30
Hemresa: 12.30
Eva från Skolträdgårdar ansluter i Luleå

Eva  strandberg Andersson
Projektledare
eva.andersson@hushallningssallskapet.se
072-5555 944

N O R R B O T T E N  V Ä S T E R B O T T E N

Foto: Jenny Gotthold jenny.gotthold@lrf.se

Skolträdgårdar

December 

Skolträdgårdar kom-
mer att höra av sig! 
Tillsammans utvärdera 
odlingsåret som gått 
och sår lite ideér!

           Januari                      Februari                         M
ars                          A

pril                             Maj                             Juni                            Juli     
      

     
     

    
August

i  
   

   
   

   
   

   
 S

ep
te

m
be

r 
   

   
   

   
   

   
O

kt
ob

er
   

   
   

   
   

   
 N

ov
em

ber   
    

     
      

December

   
 R

ef
le

kte
ra och vila. Hur vilar växterna?            Fantisera och planera 

        V
in

tra             S
körda &

 belönas          Sommartid och tillsyn        S
å & plante

ra
   

 F
ör

be
re

da
 &

 f
ör

g
ro

Odlingsåret 
Guide och ordlista

Januari 

Naturen är i djup vinter-
vila. Vinterodla kryddor 
och sallat i ett minidriv-
hus eller med hydropo-
nisk odling i klassrum-
met! Glöm inte tillföra
ljus med hjälp av växt-
belysning.

Farmer Time - tar 
gården direkt till klass-
rummet! 
Anmäl intresse på 
www.farmertime.se 
eller kontakta 
Skolträdgårdar

Februari 

Fin tid för reflektion över
förra odlingsåret. Blev 
resultatet bra? Fick väx-
terna vad de behövde?
Vad vill vi veta mer om?
Redan här formas idéer 
för kommande säsong! 
Vad skulle vi vilja smaka,
utforska och testa? 
Prata och bolla ideér 
med barnen.

Studiebesök - ska 
någon klass/grupp åka 
på studiebesök under 
året eller nästa år?

Mars 

Ljuset kommer och det 
med besked! Bra tid att
planera! Kliar det i odlar-
fingrarna? Fröså chili 
tomater, paprika och 
purjolök - grödor som 
behöver lite tid på sig. 
Tips! Använd plast-
förpackningar från 
exempelvis vindruvor 
som minidrivhus. 
Tillför extra ljus med 
hjälp av växtbelysning.

Funderingar - ring oss 
på Skolträdgårdar!

April 

Kan vara både snörik 
och snöfattig. Klimatet 
rår vi inte på.
För exempelvis kryddor 
och sommarblommor är 
det en bra tid för sådd. 
Läs anvisningarna på 
fröpåsen.
Gör en lista på grö-
dor vi vill odla. 
Skissa upp och räkna
ut plantåtgång
tillsammans med 
barnen.
(se Skolträdgårdars 
Handbok)

Maj

Behöver förkultiverade
plantor skolas om i större
krukor? Dags att så 
snabbväxande grödor
som kålsorter, gurka, 
solros och luktärt, fortsatt
inomhus! Odlingslådor
tinar fram, behöver de 
renoveras/bytas ut? 
Stämmer odlingsytan 
med vår skiss?
Förgro potatis nu.
Vad händer när ett 
frö gror? Vad är 
väder och vad är 
klimat?  

Juni  

Låt barnen iordning-
ställa odlingsbäddarna. 
Luckra, vända ned gamla
växtdelar, fylla på med 
ny jord och gödsel. 
Jordtemperatur på 
minst 5 grader innan 
frösådd och utplante-
ring av förkultiverade 
plantor. Avhärda först! 
Direktsådd av ex betor, 
morötter, dill, sockerärt, 
sallat och potatis. Akta 
juni månads frostnätter. 
Täck med fiberduk och 
vattna!

 Juli

Växtkraft! Nu handlar det
om att sköta om och 
vattna! Tips! Samla 
gräsklipp och täck ca 
10 cm tjockt lager runt 
plantorna. Hjälper till 
att behålla fukt i jorden 
och hålla ogräset i 
schack. Går också bra 
med gammalt hö eller 
trädgårdsavfall.
Har skolan sommar-
stängt? Går tillsynen 
och skötsel lösa på nå-
got sätt? Föräldrar eller 
odlingskunnig pensio-
när? Tänk kreativt!

Augusti

Skördetiden är igång! 
Vattna! Mycket har 
hänt under sommaren. 
Planera skördedag. Har 
vi skolköket med? 
Idéerna från i våras är 
redo att praktiseras. 
Spara skörderester i 
kompost. Repetions-
runda med barnen. 
- Resan från frö till 
skörd! JAS-period, 
finns det buskar och 
träd som behöver 
beskäras? Skolträd-
gårdar kommer på 
besök första året!

September

Skördetiden fortsätter! 
Grönkål står sig till snön 
kommer. Samla och 
torka fröer för att så 
till våren. Vid slutet av 
september och framåt 
kan vi prova sätta vitlök 
i jorden! Täck med halm 
eller trädgårdsavfall som 
kvistar och löv. Gror 
då jorden blir varm till 
våren. Prova sätta höst-
lökar som t ex tulpaner. 
Vilka fröer kan vi 
samla in? Kan vi samla 
fröer från vilda ätbara 
växter?

Oktober

Samla löv, skörderester 
som blast osv och lägg 
på toppen av odlings-
bäddarna. Här får det 
ligga och gossa till sig 
och nästa år då det 
sönderdelas och myllas 
ned i jorden! Ökar hu-
mushalten, bidrar med 
näring - kretslopp!
Nu tar vi ledigt från det 
praktiska odlandet!

Vad är kompostering 
och kretslopp?
Vad är humus?

November 

Reflektion och vila. 
Hur gick det med årets 
odling? Vad ska vi göra 
bättre till nästa år? 
Spara planterings-
skisser och gör note-
ringar inför nästa år då 
det är bra att byta plats 
på näringskrävande 
växter som t ex. kålsorter 
- sk växtföljd.

Vad är växtföljd?

Vad är jord?
Näringsämnen - vart 
kommer de ifrån? 

Vad händer i 
komposten?
Kretslopp? 

Vad är skillnad 
på väder och 
klimat? 

Pollinering - 
vad händer om
alla insekter 
försvinner? 

Vad händer då 
ett frö gror?
 

Gröna rum
på schemat

Vi vill  
höra dina  
synpunkter!

Jag heter Eva och jobbar 
sedan 1 juli som projekt-
ledare för Skolträdgårdar. 

Jag har många år i kommuni-
kationsbranschen, fritids-
odlat några decennier, 
omskolat mig och jobbar nu 
för Hushållningssällskapet 
Norrbotten Västerbotten, 
placerad på Öjeby Agro Park. Hej!

Skolträdgårdar, Gröna rum på schemat. 
Nu laddar vi på nytt! 
Nu fortsätter det uppskattade projektet skolträdgårdar i uppdaterad tappning. 
Vårt uppdrag är aktuellare än någonsin och vi söker nu lite nya infallsvinklar som 
komplement till det vi tidigare erbjudit.

Gröna rum på schemat är en pedagogisk modell som ska genom praktiskt arbete 
väcka intresset och förståelsen för odling, matens ursprung och de naturliga 
kretsloppen men även främja positiva livsstilsval, miljö, hälsa, kreativitet och 
entreprenörskap. Syftet är att stimulera och hjälpa fler till att aktivt integrera 
arbetet i sin undervisning. 

 Vi skulle vilja veta vad ni pedagoger tycker, önskemål, något ni saknat, 
 vad som varit bra och mindre bra under vårt samarbete. 
 Era synpunkter är viktiga. Det vi vill dela ska smidigt kunna användas   
 ämnesövergripande i t ex biologi, hemkunskap och idrott/hälsa.

Jag kommer att följa upp och berättar mer.

Eva  strandberg Andersson

Projektledare

eva.andersson@hushallningssallskapet.se

072-5555 944

Genom 
praktiskt arbete 
väcka intresse!

N O R R B O T T E N  V Ä S T E R B O T T E N

Handbok för
gröna rum på 
schemat

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
www.hushallningssallskapet.se

SKOLA

S K O L T R Ä D G Å R D A R 

Kompostering

EN KOMPETENT, NÄRA OCH 

HÅLLBAR MÖJLIGGÖRARE

S K O L T R Ä D G Å R D A R

Att odla året om

Råd, tips och idéer

EN KOMPETENT, NÄRA OCH 

HÅLLBAR MÖJLIGGÖRARE

Skolträdgårdar

Planering och genomförande 2022

EN KOMPETENT, NÄRA OCH 

HÅLLBAR MÖJLIGGÖRARE

Vi vill hjälpa barnen att förstå sambanden - hur maten vi äter kommer på bordet. 

Genom praktiskt arbete vill vi skapa intresse och förmedla kunskap för ekologisk odling, lokalpro-

ducerade livsmedel och bra kosthållning för barnen, pedagoger, skolpersonal och föräldrar. 



Vår närvaro ska
synas och höras!



Videohälsningar 
från vår verksamhet 
i Öjebyn Agro Park



-

Insikter/utmaningar
Liten tid och peng 
avsatt i skolan

Tuff läroplan, allt ska 
mätas i skolan 
Hur mäter man empati?

Engagemang person-
förknippat

Svårt ställa krav

Fsk - åk 6 receptivast

Praktisk odling och 
besök högst rankat

Mindre elevgrupper 

Fler samarbeten i
närområde 
Mindre bilkörning

Många aktörer vill in 
i skolans värld

Uppsjö av pedagogiskt 
material på webben
Guida inte producera

Framtidens teknik
kan vara utmanande 
(Farmertime)



Tack för mig!

Skolträdgårdar 
- nu kör vi!

Arjeplog Förskola

Eva Andersson
Projektledare


