Information om gårdsbesök på
Berga naturbruksgymnasium, 26 och 27 september
Kostnadsfria bussar (Nobina lokaltrafik) går från Västerhaninge station från kl. 9. Bussen står på
samma sida som pendeltåget. Viss väntetid kan förekomma vid bussarna. Bussarna går tillbaka kl.
12-14.
Bussarna stannar på gårdsplanen. Vi tar emot er vid vår info-station, där ni prickas av och får en
karta över området med alla stationer. Vi fördelar ut grupper/klasser över området.
Aktiviteten är öppen mellan kl. 9-14. Besöket på gården tar ungefär tre timmar. Ni går själva runt på
gården tillsammans i grupp. Det finns flera stationer som är bemannade där ni kan lära er mer om
jord och skog. Där har ni också möjlighet att ställa frågor. Se till att ni besöker alla stationer.
Som pedagog har du ansvaret för klassen/gruppen under hela besöket. Gården är en arbetsplats
där det finns djur, maskiner och redskap i rörelse. Håll därför ihop gruppen och låt inte elever gå
runt ensamma. Tänk på att det blir trevligare om alla uppträder lugnt och städat under besöket.
Tänk på att inte skräpa ner och visa hänsyn och aktsamhet vad gäller djur.
Ni blir bjudna på bulle och mjölk. Det finns vanliga bullar och glutenfria bullar, mellanmjölk och
laktosfri mjölk. Behövs annan särkost tar ni med det själva. Om ni har egen matsäck med er kan ni
sitta i det gröna och äta. Tänk på att ta med skräpet hem.
Tänk på att det är bra om barnen har oömma kläder på sig. Ni kommer att vara ute hela tiden.
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.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Sara Danvind, LRF Mälardalen, lrfsara@outlook.com
Varmt välkomna till ett lärorikt och upplevelsefyllt bondgårdsbesök!

