Inbjudan till Bonden i skolan
på Ösby naturbruksgymnasium 24 maj
LRF Mälardalen och Ösby naturbruksgymnasium hälsar elever och lärare i årskurs 4-6 välkomna till
en lärorik och givande dag med det svenska lantbruket – ett unikt tillfälle att uppleva vårt jord- och
skogsbruk! Aktiviteten pågår mellan kl. 9 och 15 och är kostnadsfri.
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 också åka traktor och vagn. Det
innehållsrika programmet tar cirka tre timmar och bjuder på en vandring utomhus mellan
bemannande stationer med praktiska övningar. Mer information om aktiviteten finns på vår
hemsida www.lrf.se/malardalen
Anmäl er via denna länk: Klicka på denna länk för att anmäla er
Viktigt! Anmäl en klass i taget. När du fyllt i formuläret och anmält din klass får du en bekräftelse,
sedan kan du göra om proceduren och anmäla nästa klass.
Om ni anmäler er före den 31 april kan vi också ordna busstransport mot en kostnad på 40 kr exkl.
moms per resenär. Ni blir då hämtade vid skolan med buss som kör er till Ösby
naturbruksgymnasium och efter besöket kör bussen tillbaka er till skolan.
Frågor
Anmälan sker er via länken ovan. Praktisk information om besöket kommer via e-post efter
anmälan. Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta Sara Danvind, LRF Mälardalen,
lrfsara@outlook.com Vi rekommenderar att ni innan besöket tar del av materialet på
www.bondeniskolan.se där kan ni läsa mer om bondens arbete och varifrån den svenska maten
kommer.

Kostnad
Bondgårdsbesöket är kostnadsfritt, men busstransporten kostar 40 kronor per elev tur och
retur.
Välkommen till ett lärorikt och upplevelsefyllt bondgårdsbesök!
LRF Mälardalen och Ösby Naturbruksgymnasium

