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Vintervila
Landen har vilat i vinter. 
Men under Mars månad 
började de att vakna för 
årets sådd. 
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o En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen 
ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt varsamt 
förhållningsätt till sin omgivande miljö och till natur samt 
samhälle. Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskap om 
hur olika val som människor gör kan bidra till en hållbar 
utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. 

o Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana 
och stimulera deras intresse för och kunskapen om natur, 
samhälle och teknik. 

o Barnen ska få förståelse för samband i naturen och för 
naturens kretslopp samt för hur människor, natur och 
samhälle påverkar varandra. 

Odla, laga och äta ute 



Förkultivering

Barnen hade ett miljöråd där de bestämde vad 
de ville så i landen. 

I april månad började förkultiveringen. Barnen 
förkultiverade tomater, pumpa och broccoli.   



Plantering i växthus samt land

Barnen sådde och planterade i växthuset samt i 
landen. 

o Broccoli 
o Tomat 
o Pumpa
o Gurka
o Chili 
o Paprika 
o Morötter 
o Sockerärtor 
o Squash 
o Zucchini 
o Sallad 
o Persilja 
o Jordärtskocka 
o Potatis 
o Majs 
o Lök 



Odlingarna grönskar

Barnen har vattnat, rensat och 
smakat på det som har kommit upp 
i våra land. 



Odlingarna grönskar 



Skördefest 

Nu har barnen skördat i våra land 
samt ifrån växthuset. Varje barn 
fick med sig en påse hem med de 
olika grödorna. 



Fågelholkar 

I april månad så satte vi upp nio olika 
fågelholkar på gården. 

I fågelholkarna kan dessa fåglar bo:
o Talgoxe, Blåmes, Svart och vit 

Flugsnappare, Nötväcka. 
o Stare (Talgoxe) 
o Talgoxe (Nötväcka) 
o Rödhake, Grå Flugsnappare 
o Blåmes, Svartmes

I en av fågelholkarna flyttade en nötväcka in 
och i en annan holk en svart och vit 
flugsnappare.  



Matplats och grillplats

Vårt mål var att bygga ett skärmtak utomhus. Men på 
grund utav för höga virkespriser samt ansökan om 
bygglov fick vi avvakta med detta. Föräldrarna satte 
istället upp ett tält tak över matplatsen. 

Vi köpte och monterade vår nya fina grillplats. 



Hydroponisk odling 

I år har vi provat på ett nytt odlingsätt 
inomhus. Vi har planterat basilika och 
inväntar nu resultat. 

Som ni ser på bilden har det redan börjat 
att gro. 


