
 
 

Kom med ud i Jordens bedste klasselokale - 

Haver til maver på Asmildkloster 

landbrugsskole sæson 2020 
 

Der er nu åben for tilmelding til en ny sæson i Haver til maver.  

Som noget nyt i 2020, tilbyder vi 3 forskellige udgaver: 

• Haver til maver – 8 besøg – målgruppe: 4. – 5. klasse 

• Haver til maver – 4 besøg – målgruppe: 4. – 5. klasse 

• Haver til maver 1 besøg – målgruppe: 0. – 9. klasse 

I udgaven med 8 besøg, får eleverne den ’fulde pakke’, dvs. eleverne starter i april med forberedelse, 

opmåling og første såning, og slutter i oktober med den sidste høst og vinterklargøring af haverne. I 

løbet at de 8 besøgsgange, dyrker eleverne mange forskellige afgrøder, der modnes og høstes på 

forskellige tidspunkter. Eleverne laver forskellige retter afhængig af høsttidspunker. Samtidig giver de 8 

besøg en fantastisk mulighed for at styrke fællesskab, samarbejde, egne evner og 

sammenhængsforståelsen mellem have og mave, samt jord til bord til jord. 

I udgaven med 4 besøg, kan elevernes besøg placeres samlet før eller efter sommerferien, eller de kan 

spredes ud over hele havesæsonen. Ved sidstnævnte mulighed, er intervallet mellem besøgsgangene 

længere, og stiller derfor ekstra krav til pasning imellem besøgene. I denne udgave, får eleverne et 

reduceret antal aktiviteter og afgrøder der kan dyrkes, samt en simplificeret indsigt i jord til bord til jord. 

I udgaven med 1 besøg, får eleverne et ’øjebliks’ billede af hvad der dyrkes i skolehaverne, da dette 

besøg kan placeres på alle tidspunkter af havesæsonen. Endagsbesøget tager udgangspunkt i de 

aktiviteter der er relevante for årstiden. 

Fælles for alle udgaver, er at vi dyrker praksisnær og oplevelsesbaseret undervisning i naturen, haven og 

udekøkkenet. Eleverne får mange muligheder for at bevæge sig, samtidig med at de styrker 

klassefællesskabet og får praktiske erfaringer med dyrkning af grøntsager og madlavning af deres egen 

høst.  

Havesæsonen starter efter påske 2020, og slutter 

omkring efterårsferien.  

Skolehavelederen sætter rammen for modulerne, 

og gennemfører aktiviteterne i tæt samarbejde 

med klassens lærer.  

Der kan tilmeldes op til 2 klasser, der anbefales 

dog 1 klasse ad gangen. Hver klasse får tildelt 

deres eget havestykke, og klassen inddeles i hold 

á ca. 4-5 elever, som er arbejdsgrupper igennem 

havesæsonen. 

Eksempler på aktiviteter er: Såning, lugning, plantegenkendelse, insekter, biodiversitet, spiselig 

plantelære, kompost, nedbrydere, høst, madlavning på bål, næringsstoffer, frøsamling, efterafgrøder og 

meget andet. Samtidig integreres andre fag såsom dansk, matematik, historie, idræt med flere. 



 
 

Tilmelding og spørgsmål rettes til: 

Liselotte Puggaard 

Tlf. 22284686 

E-mail: lpu@asmildkloster.dk 

Se mere på KLC eller Facebook: Haver til Maver 

Asmildkloster 

 

 

 


