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Välkommen till Bonden i skolan!
Den 25 eller 26 september på Berga Naturbruksgymnasium i Västerhaninge
Vilka är de vanligaste sädesslagen? Hur skiljer man gran från tall? Var kommer
hamburgare ifrån? Vad är kretslopp?
LRF Mälardalen hälsar elever och lärare i årskurs 4-6 välkomna till ett lärorikt och givande
bondgårdsbesök – ett unikt tillfälle att uppleva vårt jord- och skogsbruk!
Aktiviteten tar cirka tre timmar och gården kan besökas mellan kl. 09.00 och 14.00. Ni kan
välja mellan besök den 25 eller den 26 september. Besöket är kostnadsfritt och bussar går
till Berga från Västerhaninge station.
Anmälan
Intresset är stort och det kan snabbt bli fullbokat, så anmäl dig så fort som möjligt, men
senast 6 september, via länken nedan.
Välkommen till en lärorik dag!

Klicka här för att komma till anmälan
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Upplev ett spännande bondgårdsbesök
Du och dina elever får följa jordens och skogens kretslopp med plantering, skörd och förädling och även
upptäcka matens väg från jord till bord. Eleverna får träffa bönder och olika djur som finns på bondgården
som grisar, kor och kalvar, hästar och får. Här får man åka traktor och vagn.
Det innehållsrika programmet tar cirka tre timmar och bjuder på en vandring utomhus mellan
bemannande stationer med praktiska övningar.
Ta med klassen till en givande dag fylld av ny kunskap som utgår från målen i läroplanen!.
Praktisk information om besöket kommer via e-post efter sista anmälningsdag 6 september.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Sara Danvind, LRF Mälardalen, på epostadressen bisberga@gmail.com
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Till Berga naturbruksgymnasiums hemsida

Ta bussen till Berga

Träffa oss!

LRF Mälardalen och SL bjuder på den tio minuter
korta bussturen från Västerhaninge station till
Berga. Extrainsatta bussar går kostnadsfritt mellan
Västerhaninge station och Berga.

Under gårdsbesöket får ni träffa bönder och
gårdens djur. Här får ni uppleva ett levande
jordbruk och lära er om varifrån maten kommer
Dessutom finns flera organisationer och företag på
plats. De berättar om hur man gör honung, om
mjölk och om hur säd blir till mjöl i era frukostbröd,
hur plantering av skog går till och mycket mera.
Bland flera andra kommer ni att få möta Biodlarna,
Skogsstyrelsen, Skogen i skolan, Jägarnas
Riksförbund, Jägarförbundet, Arla, Lantmännen,
Köttproducenterna, Svenska fåravelsföreningen,
Svensk Fågel, Svensk Potatis elever och lärare
från Bergagymnasiet och LRF, Lantbrukarnas
Riksförbund.

Med pendeltåget tar ni er från Centralstationen i
Stockholm till Västerhaninge på cirka 30 minuter.
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Varifrån kommer maten?
Kunskap om lantbruk i skolan
Det prisbelönta digitala läromedel Bonden i skolan
är en unik satsning där elever på ett enkelt och
roligt sätt får lära sig var maten på tallriken
kommer ifrån och varför vi faktiskt behöver
bönder.
Bonden i skolan är bondens röst rakt in i
klassrummet och ligger i framkant både vad det
gäller pedagogik och teknik. Faktatexterna här är
till största delen hämtade direkt från bönderna,
men också från andra olika experter på lantbruk.
Utöver en gedigen faktadel finns en stor databas
med färdiga lektioner och teman för årskurs F-6
som direkt svarar upp mot målen i läroplanen.
Lär er mer om bondens arbete och varifrån den
svenska maten kommer på
www.bondeniskolan.se
Till Bonden i skolan på webben

Upplevelser och växande
kunskap
Skogen i skolan vill öka intresset för och
kunskaperna om skogen och alla dess värden. Vi
vill erbjuda skolan utökade möjligheter till
verklighetsstudier av skogen och skogsindustrin.
Skogen i skolan är ett nationellt samarbete mellan
skolan och Sveriges skogliga intressenter.
Verksamheten bedrivs på skolans villkor och
startade 1973.
Till Skogen i skolans webb

Aktiviteten finansieras av Landsbygdsprogrammet som ett led i genomförandet av Stockholms läns
livsmedelsstrategi.
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LRF Mälardalen, Ulls väg 29 A, 756 51 Uppsala
Växel: 010-184 40 00
Hemsida
Detta nyhetsbrev skickas till dig i egenskap av lärare eller skolledare.
LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) arbetar med information kring det svenska skogsoch lantbruket till lärare och elever.
Om du inte vill ha brevet så klicka på rubriken "Avprenumerera" längst upp.
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