Mot ett hållbarare samhälle ...
Riktigt fascinerande är det att se äpplena krossas till must. Foto: Monika
Hermansson Friedman
Bussresan för klass 2 på Gula skolan i Fristad gick till Lyckans
Äpplemusteri och gårdsbutik i Bredared, för att följa proceduren hur
äppelmust blir till. Syftet var att minska matsvinnet och få en förståelse
hur man på ett enkelt sätt kan tillvarata frukten på ett klokt sätt.
22 barn hade med sig minst tre äpplen per man. De berättade att de
varit hos mormor eller farfar och fått äpplen, köpt eller tagit äpplen från
sin egen trädgård. Totalt samlade de ihop 16,5 kilo äpplen som blev 8,5
liter äppelmust som den stolta klassen fick ta med sig till klassrummet.
Besöket var uppskattat och de fick lära sig om varför äpple är nyttigt,
varför det blir brunt, olika äppelsorter, hur äpplen ser ut utan besprutning
och att vi i Sverige har skonsammare bekämpningsmedel jämfört med
andra länder och ett klimat som passar för äppelodling, men framför allt
att de medverkat till att framställa egen hemmagjord must utan tillsatser.
Detta besök är startskottet för att låta andra barn från klass 2 få komma till Lyckans Äpple i Bredared i
Fristadbygden.
Tillsammans har vi gjort det möjligt för våra barn att åka på studiebesök.
Studiebesöket syfte var:
1.
2.
3.

Att det sker ett samarbete mellan landsbygdföretagen så att våra barn och unga får en medvetenhet och
förståelse och kunskap. Möta verkligheten säger mer än enbart teoretiska former.
Att fånga intresset i tidig ålder som kan motivera barn och ungdomar att i framtiden satsa på egen
verksamhet på landsbygden med ett hållbarhetsperspektiv. Så ett frö.
Att tidigt inleda relationer med företagare på landsbygden som kan resultera till praktikplatser för våra
barn och unga.

Genom samarbete mellan företag, skola och LRF gör man det möjligt för våra barn och unga att åka på
studiebesök ut till landsbygden.
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