
Før I deltager i læringsforløbet på BaneGaardens 
”Det grønne bispor”, er der flere lærings elemen- 
ter, som I kan inkludere tværfagligt i undervisnin- 
gen. I når ikke at dykke ned i det hele, men det er 
en god idé at dele af disse emner berøres før be-
søget. De fleste emner, peger direkte ind i lærings-
mål på forskellige klassetrin i forskellige fag. Hvis I 
når at berøre en delmængde, af de nedenfor be- 
skrevne emner, vil børnene være bedre forberedt 
og fagligt, få mere ud af besøget.

Hermed er en ufuldstændig liste, til inspiration til 
forberedelse før besøget. Når I ankommer, må I 
gerne nævne de emner I evt. har berørt. Vi op-
fordrer til, at børnene får en opgave for, de skal 
arbejde med forud for besøget. På besøget får 
de masser af viden der kan bruges i en dansk stil, 
natur-teknik-opgave eller andet der passer til jeres 
undervisning efterfølgende. Vi opfordrer derfor 
også kraftigt til, at børnene tager noter undervejs. 

I forløbet kommer vi ind på:

• Social sammenhængskraft – Vi skal efterlade 
 hinanden i en bedre tilstand end vi end da vi  
 mødtes.
• Fotosyntese – helt simpel forklaring med de tre  
 mekanismer.
• Træernes magiske evner.
• Cirkulære kredsløb – grøntaffald fra det vi 
 spiser, spises af høns, der skider, hvilket giver  
 næring til kompost og jord.
• Bæredygtighed – CO2-binding, bygge jord,  
 spise lokalt, spise grønt, ingen plastik.
• Kulstofbinding - C02 - hvordan et træ og   
 flerårige afgrøder binder kulstof.
• Høns – at passe på dyr og hvordan det   
 fungerer tæt på – du kan gøre det i din have.  
 Hønselort er god næring. Du får æg (protein)  
 for dit arbejde, og at dyr er en del af løsningen 
 i de cirkulære kredsløb.
• Kompost – vi tager organisk materiale, grønt-
 affald fra Gaardbutikken og restauranterne,  
 komposterer det samt giver grøntaffald til høns.

• Smag – tænk på de 5 grundsmage – salt, sødt,  
 surt, bittert & umami. Prøv med en smage- 
 øvelse.
• Tal – lidt matematik – regn ud hvor meget en  
 lille skov med 1000 træer binder af CO2.
• Bier – Hvad er det bier er godt for andet end at  
 lave honning.
• Vilde bier og andre insekter– Hvorfor skal vi nu  
 også passe på dem?
• Maden på BaneGaarden – er grøn/ vegansk.  
 Hvad er forskellen i emissioner på et typisk 
 vegansk, vegetarisk og animalsk måltid mad.

Ved spisebordet
Vi spiser grøn frokost sammen i Kulturladen på 
BaneGaarden. Underviseren stiller reflekterende 
og konkrete spørgsmål og samler op på alt vi har 
oplevet og lært i løbet af dagen. Vi lægger op til, 
at eleverne efterfølgende skriver en stil, eller anden 
opgave om dagens oplevelser og læring.

Husk: Praktisk fodtøj, der passer til vejret. Vi skal 
være ude og også lave mad. Husk også blyant og 
notesblok.

Varighed: 4 timers undervisningsforløb fra 
  kl 09.00-13.00 inkl. frokost.
Hvornår:  Se kalender på BaneGaarden.com
  Hold dig orienteret på hjemmeside  
  samt åben-skole-portalen.
Hold:  Hele klasser.
Sted:  BaneGaarden, Otto Bussesvej 45,  
  2450 Kbh V. Vi mødes på hjørnet 
  ved portnerboligen, indgang fra 
  Enghavevej. Nærmeste station:
  Carlsberg Station.

Vi glæder os til at se jer!
Alle rødderne på BaneGaarden

Ps: Og kære lærer – kommenter gerne på 
besøget efterfølgende på mail. Send også gerne 
opgaverne de skriver. Vi er nysgerrige og evaluerer 
løbende kvaliteten. imb@banegaarden.com 
 

Kære Lærer


