Odla med elever i skolan!

Vill ni starta inom- eller utomhusodlingar med elever i din skola? Botildenborg erbjuder nu genom
Leader Söderslätt utbildningar där du som lärare/pedagog får kunskap och verktyg att starta och driva
odling i skola och förskola. Genom att odla lär och inspirerar ni elever till hållbar mat och
matproduktion samtidigt som ni kan koppla flera ämnen till odlingen såsom hemkunskap, NO och
SO. Fram till årsskiftet 2022/23 kommer Botildenborg erbjuda flera kurser i olika typer av
odlingstekniker.
Kurser hösten 2022
Under hösten 2022 erbjuder Botildenborg kurser i micogreens (inomhusodling) och pallkragsodling
(utomhus).
Kursupplägg Microgreens
Microgreens är växtskott som snabbt och enkelt kan odlas under
lampa inomhus. På två veckor kan eleverna odla och få äta sina egen
skörd. Microgreens innehåller en mängd mineraler och vitaminer och
kan användas i sallader året runt. Microgreens kan odlas vertikalt i
hyllor på flera platser i skolmiljön.

I utbildningen får du lära dig:
• Vad är microgreens
• Hur odlar du microgreens
• Vilken utrustning krävs för att starta en odling
• Lär dig odla själv – praktisk workshop där du får prova på att
plantera och skörda
I kursen ingår skriftligt kompendium med all nödvändig kunskap för
att kunna sätta igång. Under dagen finns tid för att planera odlingen i
skolan. Ni får även studiebesök på Botildenborg och ta del av gårdens hållbarhetsarbete.
Utbildningsdagen är förlagd till Botildenborg Malmö och ni bjuds under dagen på fika och lunch baserad
på grönsaker odlade på gården.
Kursdatum 2022:
28/11, 5/12, 12/12
Obs! Begränsat antal platser.
Tid: kl. 9-15
Pris: 950 kr (inkluderar förmiddagsfika, lunch,
eftermiddagsfika)

Plats: Botildenborg,
Västra Skrävlinge Kyrkoväg 12, Malmö
Anmälan och frågor: info@botildenborg.se
Kursledare: Anton Castenberg
anton.castenberg@botildenborg.se

Kursupplägg Pallkragsodling
Lär dig hur man odlar i pallkragar på skolgården. Vi kommer att gå igenom de olika arbetsmomenten
samt vilka grödor som passar bäst att odla och när på året man kan plantera dem. Vi kommer även att gå
igenom kompostering och hur du tillsammans med dina elever kan komma igång och börja producera
egen jord och näring till växterna. När dagen är slut kommer du gå hem med all den kunskap du behöver
för att kunna sätta igång att odla tillsammans med dina elever.

I utbildningen får du lära dig:
• Grödor som passar i pallkragar
• Plantering, skötsel och skörd
• Hantering av skadedjur
• Kompostering och produktion av egen jord och näring
I kursen ingår skriftligt kompendium med all nödvändig kunskap för att
kunna sätta igång. Under dagen finns tid för att planera odlingen i skolan.
Ni får även studiebesök på Botildenborg och ta del av gårdens
hållbarhetsarbete.
Utbildningsdagen är förlagd till Botildenborg Malmö och ni bjuds under
dagen på fika och lunch baserad på grönsaker odlade på gården.
Kursdatum hösten 2022:
3/10, 11/10, 24/10
Obs! Begränsat antal platser.
Tid: kl. 9-15
Pris: 950 kr (inkluderar förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika)
Plats: Botildenborg, Västra Skrävlinge Kyrkoväg 12, Malmö
Anmälan och frågor: info@botildenborg.se

Kursledare: Anton Castenberg/Cornelia Altgård
Grön Framtid
Utbildningarna är en del i Botildenborgs projekt Grön Framtid som har syfte att sprida kunskap och
inspiration till både skola och allmänhet. Genom att utbilda lärare och pedagoger bidrar vi till att sprida
kunskap om hållbarhet och matproduktion till unga människor. Projektet medfinansieras av medel från
Region Skåne och Leader Söderslätt.

Stiftelsen Botildenborg är en ideell organisation i Malmö med syfte att få människor och samhällen att
växa genom mat och odling.

