Information om gårdsbesök på Jälla 12-13 sep.
Bussar går till Jällagymnasiet från Uppsala C, Resecentrum, Stationsgatan, hållplats E3-E7. Viss
väntetid kan förekomma vid bussarna. Bussen går tillbaka från kl. 12 för de som kommer kl. 9 och kl.
14 för de som kommer kl. 11.
Det är mycket viktigt att ni mejlar oss så fort som möjligt om ni får förhinder, så kan vi erbjuda någon
annan klass som står på väntelista er plats, mejla till bisjalla@gmail.com
När ni stigit av bussen går ni via gångtunneln under väg 288, ta sen vänster. Vi tar emot er vid station
1 (se karta) där ni prickas av och får information om besöket och Bonden i skolan.
Aktiviteten är öppen mellan kl. 9-14. Besöket på gården tar ungefär tre timmar, tid vid varje station
är 5-8 minuter. Alla stationer är bemannade, där får ni lära er mer om jord och skog och har också
möjlighet att ställa frågor. När hela gruppen kommit fram till stationen börjar presentationen.
Ni går själva runt på gården tillsammans i grupp. Läraren har själv ansvar för gruppens storlek och att
den hålls samman och ansvarar för klassen/gruppen under hela besöket. Gården är en arbetsplats
där det finns djur, maskiner och redskap i rörelse, därför är det viktigt att hålla ihop gruppen och inte
låta elever gå runt ensamma. Tänk på att det blir trevligare om alla uppträder lugnt och städat under
besöket. Skräpa inte ner och visa hänsyn och aktsamhet vad gäller djur. Obs! För djurens bästa är det
inte tillåtet att mata dem.
Ni kommer att vara utomhus hela tiden, så klä er efter väder.
Om ni har egen matsäck med er kan ni sitta i det gröna och äta, vid regn finns det möjlighet att äta
under tak. Tänk på att ta med skräpet hem.
Under dagen kommer det att finnas fotografer från LRF på plats. De frågar er om lov om de vill
fotografera er.
Ta gärna del av materialet på www.bondeniskolan.se där ni kan läsa mer om bondens arbete och
varifrån den svenska maten kommer. Titta även gärna in på www.skogeniskolan.se
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Sara Danvind, LRF Mälardalen, bisjalla@gmail.com
Varmt välkomna till ett lärorikt och upplevelsefyllt bondgårdsbesök!

Aktiviteten finansieras av EU:s landsbygdsprogram i samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala län och Ät Uppsala län – en
handlingsplan för att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion.

