
Et eventyrligt undervisningsforløb på BaneGaarden

Åben Skole tilbud

Nartur Retur,
Magi & 

Madglæde



Vi skal genlære, at naturen 
og jorden er forunderlig og 
overraskende - og ikke blot 
nyttig. Og at den er et rum, 
vi kan opholde os i, 
lære af og finde fred ved. 
Vi ved i dag også, at 
nærhed til naturen er 
afgørende for 
menneskets sundhed. 
Det at opholde sig i 
naturen, have fingrene i 
mulden og f.eks. dyrke
 planter har stor betydning 
for vores mentale, fysiske 
og sociale velbefindende. 

På BaneGaarden kobler vi 
læring, næring og fortælling 
med konkrete aktiviteter 
med fokus på at involvere 
eleverne og bringe 
læringsforløbet i øjenhøjde. 
Det eleverne oplever, 
erfarer og lærer er en 
vej til at forstå de 
sammenhænge, som også 
gør sig gældende i stor 
skala. Vi kaster ord som 
biodiversitet, økologi og 
bæredygtighed op i luften 
og griber dem igen som 
konkrete billeder på 
processer og tilstande i 
natur, mennesker og på en 
frokosttallerken.   



Fag
Biologi, naturteknik, madkundskab, 
samfundsfag   

Klassetrin
Indskoling, Mellemtrin og Udskoling. 
Formidling tilpasses 
de respektive klassetrin. 

Emner
Bæredygtighed, økologi, balance, kred-
sløb, samfundssind, mad og ansvar 

Varighed
4 timers undervisningsforløb fra kl. 
9.00-13.00 inkl. frokost

Hvornår
Mandag-torsdag fra uge 46-51 2020.

Hold
En klasse per forløb. 

Sted
BaneGaarden
Otto Busses Vej 45
2450 København V
(Vi mødes på hjørnet ved portnerboligen)

Kontakt:
Michael Dahl
Mail: md@banegaarden.com 

FORLØB

I det grønne. 
Et undervisningsforløb på BaneGaarden 
er en eventyrlig rejse gennem Det 
Grønne Bispor – 1,2 hektar vild by natur 
midt i København. Sammen med 
eleverne bladrer vi os gennem kapitlerne: 

På værksted. 
Når vi er blevet klogere på naturen går vi 
videre på værksted. Her introduceres 
eleverne for magien bag fermentering,
 og de får et glas (rødkål til jul) med hjem, 
som de selv har haft fingrene i. 

Ved spisebordet.
 Vi spiser foskost sammen i Kulturladen. 
Underviseren stiller (reflekterende og 
konkrete) spørgsmål, vi snakker og lytter 
til hinanden og forhåbentligt går alle 
hjem lidt klogere og meget mere 
nysgerrige på det hele.  

HUSK:                                                                                                                                                
Praktisk tøj og fodtøj der passer til vejret. 
Vi skal være ude og vi skal også lave mad.          
Blyant og notesbog eller tegneblok. 


