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I Københavns Kommune er dele af undervisningen rykket tættere på naturen
hos Københavns Skolehaver, hvor byens børn kan plante deres egen radiser,
lære om naturen og få jord under neglene. Foreningen Københavns Skolehaver
har i alt seks skolehaver, hvor børnehavebørn og skoleelever har mulighed for
at dyrke et stykke jord med blomster og grøntsager. Hvert barn får sin egen lille
have, og i alle skolehaverne står erfarne havefolk klar til at lære børnene om
processerne fra frø til høst og om bæredygtighed, madlavning og kompost.

Gennem learning by doing lærer børnene, hvordan man opfører sig i naturen,
og hvor maden kommer fra. Børnene bliver klogere på naturen og havens
mangfoldighed, dyr og planter og deres egen rolle i naturens kredsløb.
Derudover skaber skolehaverne ekstra muligheder for udeskolerum og giver
børnene nye fagligheder med udgangspunkt i skolens etablerede fag. I 2018
har 34 københavnske skoleklasser skolehave på skemaet, og i alt 3.000 børn
fra skoler, børnehaver og pasningstilbud deltager i Københavns Skolehavers
tilbud. Endnu f ere skoleklasser står i kø for at være med i initiativet, og derfor
planlægger Københavns Skolehaver i samarbejde med organisationerne
Tagtomat og Kompostbudene at etablere f ere skolehaver på yderligere to
institutioner i kommunen.

I Københavns Skolehaver kan byens børn komme ud
af klasselokalerne og børnehaven og dyrke grønt i deres
egen have, mens de lærer om bæredygtighed, økologi og
sundhed.

3.000
BØRN FRA SKOLER OG BØRNEHA-

VER BRUGTE SKOLEHAVERNE I 2017
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Skolehaverne
bidrager til
bæredygtig
fødevareproduktion,
da en større del af

fødevareproduktionen sker tæt på,
hvor fødevarerne bliver spist.

Københavns
Skolehaver er med til
at fremme
biodiversiteten i byen
og giver adgang til

grønne åndehuller og natur med
plads til leg og udfoldelse for byens
mindste borgere.

Skolehaverne er
økologiske og
bæredygtige, og
gennem forløbene
bliver børnene

introduceret til, hvor råvarerne
kommer fra, og vejen fra jord til bord.

"DET ER FANTASTISK AT SE,
HVORDAN BØRN FRA HELE
BYEN KAN FORDYBE SIG OG
VÆRE FULDSTÆNDIG OPTAGET
AF KARTOFLER, ÆBLER OG
KANINER I SKOLEHAVERNE".

Frank J ensen
Overborgmester, Københavns
Kommune

Københavns Skolehaver

råder over ca. 50.000 m2,

hvor børn på en konkret og

meningsfuld måde lærer

om have, natur og mad.

Skolehaver kobler
natur, leg og læring

KØBENHAVNSKOMMUNE
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