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INDLEDNING
Urbane haver og øget jord-til-bord forståelse for 
alle byens borgere
Københavns Kommune besluttede i 2015 at udforske, 
hvordan udbuddet af opgaven ”Etablering, drift og 
vedligehold af Urbane haver og lignende” (refereres 
herefter til som ”Urbane Haver”) kunne udmøntes. 
Urbane Havers formål er at give byens borgere en øget 
sammenhæng mellem hverdag, miljø og bæredygtighed 
gennem en højnet jord-til-bord-forståelse. Gennem 
udformning af en række pilotprojekter på forskellige 
institutioner udvikles et koncept for urbane haver (fx 
skolehaver eller taghaver) med tilhørende undervisnings- 
og formidlingsmateriale, som kan inspirere flere af 
kommunens institutioner til selv at gå i gang med 
dyrkning i byen.
Siden 2016 har TagTomat udviklet projektet, som hører 
under en samlet rammeaftale på levering af bistand til 
yderligere udvikling af mad- og måltidsområdet.

Opstart og udvikling af pilotprojekterne
Projektet Urbane Haver startede i 2016 som et 
samarbejde mellem Københavns Skolehaver, 
Kompostbudene og TagTomat med undervisning af 
indskolingsbørn og børnehavebørn på Lykkebo Skole i 
Valby og Ellebjerg Skole i Sydhavnen samt produktion 
af undervisningsmaterialet ”Urbane Skolehaver 
– undervisningsmateriale til børnehavebørn og 0.-
2. klasser”. Siden da har projektet udviklet sig, og 
rummer i dag også udskolingselever, bo- og dagtilbud 
for voksne med funktionsnedsættelse, plejehjem 
med børnehavebesøg samt beskæftigelsesindsatsen i 
Københavns Kommune i form af Idrætsprojektet.

Det fælles omdrejningspunkt for Urbane Haver er stadig 
øget jord-til-bord-forståelse gennem læring i det grønne, 
men en bred vifte af københavnske borgere giver også 
en bred definition af læring. Projekterne på Lykkebo 
Skole og Ellebjerg Skole er stærke på det grønne som 
læringsplatform for børn i skolealderen. På Bo- og 
dagtilbuddet Musvågevej handler læringsperspektivet 
om, hvordan vi gør meningsfuldt brug af det grønne 
uderum sammen med voksne med funktionsnedsættelse. 
På Plejecenter Møllehuset sker læringen mellem ung og 
gammel, når børnehaven Forfatterhuset besøger haven, 
og børn og ældre mødes med det grønne som fælles 
tredje element. I Idrætsprojektet opkvalificeres trænere 
til at kunne bruge og skabe byens grønne elementer 
sammen med de unge.

Du kan i hæftet her læse om 
erfaringerne fra 2016-2018. I 2019 
er rækken af pilotprojekter udvidet 
til også at omfatte plejehjemmet 
Deborah Centret på Østerbro, 
bostedet COS Ny Ellebjerg i Valby 
og udskolingen på Rådmandsgades 
Skole på Nørrebro.
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Plejecenter Møllehuset, Nørrebro 2018

Idrætsprojektet, Østerbro 2018

De fysiske rammer
Udviklingen af de fysiske rammer har fokus på at 
indrette og etablere haver, som passer til forskellige 
institutionstyper, fx skolehaver på friland eller i 
højbede eller fælleshaver, som fx er velegnede for 
kørestolsbrugere. Fælles for pilotprojekterne er v at gøre 
det så nemt som muligt for de forskellige brugere at 
passe haverne, fx ved at installere selvvanding i højbede 
på fast underlag for at mindske ressourcetrækket til 
vanding.
 
En del af udviklingen af de fysiske rammer handler også 
om at finde de rigtige planter, fx planter, der er nemme 
at dyrke for børn i haver på 1m2 , eller planter, som i høj 
grad spiller for sanserne med kontrast i farver og alsidig 
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Læs mere og find alt 
undervisnings- og formidlings-
materiale fra projektet på: 
www.tagtomat.dk/skolehaver

Ellebjerg Skole 2018

Lykkebo Skole 2017

Bo- og dagtilbuddet Musvågevej 2018

Mads Boserup Lauritsen 
Indehaver af TagTomat 
August 2019
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De sociale rammer og forankring
Arbejdet med Urbane Haver handler ikke kun om 
udvikling af fysiske rammer, men i høj grad også om 
social forankring af projekterne hos de pågældende 
brugere, så aktiviteterne ikke forsvinder, når projektets 
løbetid er slut. Det er fra starten en præmis ved hvert 
enkelte pilotprojekt, at de enkelte samarbejdspartnere 
selv kan forsætte aktiviteterne og driften af haverne, 
når projektet afsluttes.

Udviklingen af aktiviteter handler om at finde modeller 
for, hvordan haverne bedst startes op og forankres 
forskellige steder, og hvordan læringen udfoldes bedst – 
hvad enten det er gennem længere undervisningsforløb, 
hvor en havedag består af tre timer i skolehaven, 
afgrænsede aktiviteter til en havedag på en time til 
halvanden på et bosted eller de små øjeblikkelige 
samtaler på gåturen gennem haven bag plejehjemmet 
eller i byens rum. Gode sociale rammer er grundlag for 
en langvarig forankring og robust struktur.

Vidensdeling og guides
Udover dette hæfte er de sidste par års erfaringer også 
udmøntet i forskelligt undervisnings- og formidlings-
materiale. I skrivende stund findes ”Urbane Skolehaver 
– Undervisningsmateriale til børnehavebørn og 0.-
2. klasser” samt ”Kredsløbsøvelse – Økosystemers 
netværk”, og vi er ved at lægge sidste hånd på 
”Køkkenhave à la TagTomat – En guide til dyrkning 
i byen”. Alt dette kan du finde til gratis download på 
www.tagtomat.dk/skolehaver.

Hæftet her rummer desuden en liste med gode råd samt 
faktabokse med en liste over aktiviteter, indretning af 
bede, udstyr og planter i de forskellige pilotprojekter.

Brug det hele som inspiration, hvis du vil starte dit eget 
projekt, og kom gerne med feedback og fortællinger på 
forum.tagtomat.dk.

God læse- og dyrkelyst!

tekstur. I alle haver er valgt en sammensætning af 
planter, som er spiselige eller gode for biodiversiteten, 
og som skaber et varieret billede og flor hele året.
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DE ÆLDSTE 
MØDER DE 
YNGSTE I HAVEN

Selvom bydelen Nørrebro i København umiddelbart 
virker tætbebygget, kan du rundt omkring finde 
grønne mødesteder, hvor der dyrkes i fællesskab. 
Fx er en lille baghave bag plejehjemmet Møllehuset 
i De Gamles By blevet en udendørs grøn oase for 
hjemmets ældre og nørrebroske børnehavebørn.

NÅR PLEJEHJEMSBEBOERE 
OG BØRNEHAVEBØRN 
PASSER HAVEN SAMMEN, 
OPSTÅR SYNERGI, LÆRING 
OG MINDER FRA GAMLE 
DAGE.

Sommeren 2018 var en af de varmeste og tørreste i 
mands minde. Det vil flere beboere på plejehjemmet 
Møllehuset kunne skrive under på, mange med 
flere somre bag sig end de fleste. Alligevel stod 
haven bag deres hjem frodig og blomstrede 
smukt. Et dedikeret personale prioriterede at holde 
bedene grønne med hyppig og rigelig vanding. 
 
”Vi har valgt, at haven bag Møllehuset skulle have et 
løft, og det har den bestemt fået. Både i forhold til at få 
rådgivning om plantevalg og pleje, men også inspiration 
til hvordan vi kan bruge haven mere aktivt sammen 
med vores beboere”, fortæller aktivitetsmedarbejder 
Mette Rasmussen.
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Der kigges på bitavler og snakkes om biavl i gamle dage.
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”JEG KAN GODT LIDE 
AT VÆRE NEDE I 

HAVEN. JEG SYNES, 
DET ER DEJLIGT AT 

KOMME UD OG IKKE 
AT SIDDE INDENFOR 

HELE DAGEN. JEG HAR 
HJULPET MED AT RIVE 

OG GØRE ORDEN. 
SELVOM JEG HAR 

DÅRLIGE BEN OG IKKE 
KAN GÅ, SÅ FEJLER 
MINE ARME JO IKKE 

NOGET!”

Dagny kører høsten i hus.

På tur ud i det blå efter grønt
Valget af planter til haven og bedene har ikke bare 
været en øvelse i at sende en onlinebestilling inklusiv 
levering til hoveddør. Planterne er landet på matriklen, 
efter at beboere med personale fra plejehjemmet og 
gartnerassistance fra TagTomat har været på indkøbstur 
til planteskolen. Turen var i den grad en spændende 
oplevelse for de deltagende beboere, og med kørestole 
og huskelister blev det grønne valgt ud og fragtet retur 
til Møllehuset.

Hjemme i haven er projektet også tilpasset de dårligt 
gående. ”En del af vores beboere er dårligt gående, men 
heldigvis er haven og tilgangen dertil netop indrettet 
sådan, at man kan komme dertil og bruge den også som 
kørestolsbruger. Så tager vi kaffe og lidt småkager med 
under armen og lokker lidt for de ældre”, fortæller Mette 
Rasmussen.

Personalet oplever, at beboerne liver op, når solen 
rammer deres kinder, vinden griber lidt i håret, og de 
ser farverne på de frodige bede. Enkelte er så friske, 
at de kan deltage aktivt i havearbejdet - særligt ved 
det specialbyggede kørestolsbed får de dårligt gående 
mulighed for at bruge hænderne og få jord under 
neglene.

Dagny, 90-årig 
beboer på Møllehuset:
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Mødet mellem gammel og ung
Det har fra starten været en ambition for projektet, 
at haven og de tilknyttede aktiviteter skulle bygge 
bro mellem de ældste og de yngste i Københavns 
Kommune. Derfor er de ældres haveaktiviteter blevet 
koblet sammen med besøg fra børneinstitutionen 
Forfatterhuset, som ligger en kort gåtur på børneben fra 
plejehjemmet.

”Vi har planlagt havegangene med børn og ældre 
sådan, at der hver gang er et tema. Det kan fx være 
om frø og spiring eller bier og honning. Særlig det med 
at man kan smage på noget virker rigtig godt for begge 
målgrupper,” forklarer Julie Holm, skolehaveunderviser 
og projektleder i TagTomat.

Temaet om bier og bestøvning foregik en solskinsdag 
i haven, hvor både ældre og børn deltog. Først lagde 
børnene ud med at lave urtesmør til medbragte boller, 
og når de ældre havde overstået morgenrutinerne, 
sluttede de sig lige så stille til flokken i haven. Her var 
bitavler og forskellige honninger medbragt, og der blev 
smagt, oplevet og fortalt historier, også fra gamle dage. 
Børn, voksne og ældre imellem.

”Når børnene har været i gang nogle timer, og der har 
været fællesaktiviteter ældre og børn imellem, så går 
børnehaven hjem til frokost, mens de ældre kan blive 
lidt længere og nyde solen i haven. Det passer fint med 
de forskellige formiddagsrytmer og tempi”, siger Julie 
Holm, og tilføjer: ”Og det er ikke kun børnene og de 
ældre, der får noget ud af besøget. Pædagogerne får 
også inspiration til arbejdet med det grønne hjemme i 
huset.”

Mere køkkenhave i børnehaven
Forfatterhuset har på egen matrikel også så småt 
startet op med at dyrke grønt i egne bede. Og de har en 
interesse i at lære så meget så muligt om have, dyrkning 
og tilhørende læringsaktiviteter, da de i de kommende 
år ønsker at blive stærkere i dyrkning og arbejdet 
med jord-til-bord sammen med alle institutionens 90 
børnehavebørn.

”I år blev det mest til et studie i vild natur i vores 
køkkenhave,” griner Janne Eriksen, der er pædagogisk 
tovholder i Forfatterhuset. ”Køkkenhaven startede vi op 
i år [2018], og der kom faktisk spiseligt grønt op, men 
også ganske meget ukrudt. Men børnene var simpelthen 
så stolte over, at de havde været med til at frembringe 
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De morgenfriske børn tager hul på dagens 
undervisning, mens de ældre lige så stille støder til.

det her vildnis ved at fylde bedene med jord, lave skilte 
af genbrugsmaterialer og så dem til”.

Ambitionerne rækker dog længere end vild natur på 
Forfatterhusets matrikel. Derfor er formålet med turene 
til Møllehusets have også samtidig, at pædagogerne får 
viden, inspiration og nogle kompetencer med hjem, så 
høsten bliver endnu mere spiselig og måske tilmed kan 
forsyne husets kok med lidt grønt til børnenes frokost.

Gentagelser og gensynsglæde
Det har i flere år været en del af Forfatterhusets 
pædagogiske arbejde at facilitere mødet mellem 
børnene og de ældre. Der har været tradition for at 
komme på et andet nærliggende plejehjem, Slottet, og 
disse besøg går nu også til Møllehuset. Gennem vinteren 
har vuggestue- og børnehavebørn malet, sunget, bagt 
og haft rytmik sammen med de ældre, og de glæder sig 
til også at starte op i haven igen.
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”MANGE BØRN MØDER IKKE ÆLDRE 
I DAG. MEN DER SKER NOGET SÅ 
FINT, NÅR GENERATIONERNE MØDES. 
BØRNENE ER JO SÅ UMIDDELBARE, 
DE HENVENDER SIG, RØRER OG 
KRAMMER DE ÆLDRE. OG OMVENDT 
FÅR DE MINDSTE MÅSKE EN 
HJÆLPENDE HÅND MED AT FÅ TØJET 
PÅ. DET ER EN STOR GLÆDE FOR 
DE ÆLDRE AT SE DE SMÅ OG FÅ 
MINDERNE GENOPFRISKET.”

Jane Eriksen, pædagogisk 
tovholder i Forfatterhuset:
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De ældre på besøg i børnehave
I 2018 blev det til to pilotbesøg med lidt forskellige 
børn og pædagoger. I 2019 er besøgene udformet 
som et længere undervisningsforløb med den samme 
børnegruppe. Og her er drømmen, at de ældre også skal 
på besøg i børnehaven.

”Jeg glæder mig til at opleve mødet mellem de ældre 
og børnene i haven bag Møllehuset, hvor det er de 
samme børn, der vil komme fra gang til gang. Det med 
gentagelser giver børnene en tryghed, og hos både 
børn og ældre er der en glæde ved gensyn. Ja, vi håber 
faktisk på, at de ældre også vil besøge os. Vores hus 
er kørestolsvenligt, så det burde nemt kunne lade sig 
gøre”, fortæller Janne Eriksen.

I 2019 er det børnene i mellemgruppen, som følger 
sæsonen fra april til oktober. TagTomat vil facilitere 
en række af de fysiske aktiviteter i haven, men 
også planlægge egentlige temaer og læringsforløb 
sammen med børnehavens personale. Tanken er, at 
alle involverede i denne sæson skal være med til at 
bestemme, hvad der skal plantes i haven, og hvordan 
den skal passes. Forhåbentlig med en lidt køligere 
og vådere sommer, så høsten bliver god og knapt så 
plejekrævende.

Sted: 
Plejecenter Møllehuset, 
Edith Rodes Vej 11, 
De Gamles By, 
2200 København N.

Målgruppe: 
Møllehusets cirka 80 plejehjemsbeboere, 
stedets aktivitetsmedarbejdere samt 
børnehavebørn og pædagoger fra den 
nærliggende børnehave Forfatterhuset

Bede & udstyr: 
2 store højbede (120x120x80cm) med 
selvvandingsindsats (kapillærvanding), 
1 kørestolsvenligt bed, 4 mindre 
plantekummer til begrønning af pavillon 
og 2 mindre plantekummer, alle 
med selvvanding. Hertil et bålfad og 
siddepladser.
Hertil håndskovle, håndriver, vandslange, 
høstkurve, en god køkkensaks og 
forstøver til skadedyrshåndtering.

Planter: 
Solbær, jordbærrabarber, alm. rabarber, 
forskellige sorter af jordbær, grønkål, 
rød grønkål, gul squash, grøn squash, 
stangbønner, appelsin- og citrontagetes, 
valmue, perovskia, røllike, rødbladet 
fligetbladet hyld, engelsød, japansk 
blodgræs, klematis, storrodet storkenæb, 
tornløs brombær, trompetblomst, 
løvefod, guldklematis, knopurt, 
morgenfrue, solsikke og kornblomst.

Antal havedage: 
9 havedage à 1,5 time fordelt udover 
sæsonen (maj-september) – 2 af disse 
med besøg af børnehavebørn samt en 
’købe-planter-tur’.

Aktiviteter i haven:
Tilplante og så, vande, luge, håndtere 
skadedyr, betragte smådyr – fx de tørstige 
bier, som drak vand fra jorden, gåture, høste 
bær, plukke blomster, lave rabarberkompot 
og bagte squash, dyrke svampe, nyde kaffen 
og spise honningmadder.

Fremtidsplaner: 
I 2019 udvikles et sammenhængende 
undervisningsforløb på 8-9 
undervisningsgange, hvor børn fra 
Forfatterhuset og beboere fra Møllehuset 
sammen passer haven. Med haven 
som fælles tredje element vil læring om 
naturens kredsløb, biodiversitet og dyrkning 
af grønt opstå på tværs af generationer.

TagTomats rolle:
Udvikling af forløb, aktiviteter og 
formidlingsmateriale, anlæg af bede, 
planteplaner samt rådgivning omkring pasning.

FAKTABOKS

Når børnene er på besøg, giver det et helt andet liv i 
dagligdagen på plejehjemmet – både ude og inde. Dagny, 
en af plejehjemmets beboere, fortæller begejstret, 
hvordan det er at have besøg af børneflokken: ”Det er 
hyggeligt, når børnene kommer på besøg. De snakker, 
snakker og snakker. Og går rundt og kigger på det hele 
– også inde i min lejlighed.”



20

02
ET MENINGSFULDT 

UDERUM GIVER ØGET 
LIVSKVALITET
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ET MENINGSFULDT 
UDERUM 
GIVER ØGET 
LIVSKVALITET

Grønne udendørsaktiviteter på bo- og dagtilbuddet 
Musvågevej er ikke noget nyt fænomen. De 
sidste sæsoner har dog fået et ekstra løft med 
nye køkkenbede, hønsehold og bålmad og fælles 
aktiviteter i sansehaven.

ERFARINGER FRA DYRKNING 
AF GRØNT MED BRUGERNE 
PÅ BO- OG DAGTILBUD 
VISER, AT UDVIKLING 
OG  AKTIV BRUG AF 
UDERUMMET ER VIGTIGT.

I Københavns Nordvestkvarter ligger der på Musvågevej 
et stort rødt murstensbyggeri, som ved første 
øjekast ikke gør meget væsen af sig, når du møder 
bygningen fra gadeplan. Men når du træder ind ad 
hovedindgangen i nr. 24, bliver du mødt af et summende 
liv på de lyse gange. Både inde og ude sørger bo- og 
dagtilbuddet Musvågevej for at skabe en stemning 
af hjemlig hygge – også når det gælder det grønne. 
 
”Min ambition med vores grønne arealer – vores baghave 
– er at skabe et univers, som minder om en kolonihave. 
Der skal ske en masse derude, være forskellige planter 
med farverige blomster og meget gerne noget, der 
kan spises. Det kan give brugerne og beboerne én på 
sanserne og en oplevelse af helhed,” fortæller pædagog 
Jesper Berring, som har været særligt aktiv på bostedets 
grønne arealer de sidste par år.

”Jeg tror på, at naturen taler for sig selv. En mangfoldig 
have med masser af lyde, dufte, farver og smage vil 
automatisk vække sanserne hos vores brugere og måske 
gøre dem nysgerrige”, forsætter Jesper.
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Hønsene giver liv i haven og 
begejstring hos beboerne, som 

snakker med dem og passer dem.

Aktive beskuere og deltagere 
På Musvågevej 24 er der indrettet en sansehave, 
en hønsegård og en køkkenhave, hvor mange af 
planterne står i højbede, så de er tilgængelige for en 
kørestolsbruger. Bedene er blevet etableret af TagTomat, 
og efterfølgende tilplantet i samarbejde med beboere 
og personalet.

”Det har været spændende at arbejde sammen med et 
personale og en ledelse, som allerede på forhånd har haft 
så mange gode ideer til elementer og aktiviteter i haven, 
og vi har løbende justeret og tilpasset, så der er kommet 
det bedst mulige resultat”, fortæller Mads Boserup 
Lauritsen, indehaver af TagTomat, som fx har tilpasset 
et særligt kørestolsvenligt bed, så det passer præcis til 
kørestolen på dagtilbuddets mest engagerede bruger. 
 
Udendørsaktiviteterne i det grønne område er tilpasset 
sådan, at husets beboere kan være med, hvis dagsformen 
tillader det. Nogle kan feje og flytte ting rundt, andre kan 
være med til at vande og putte jord i højbedene. En del 
af beboerne er dog så funktionsnedsatte, at de ikke er i 
stand til at deltage fysisk aktivt, fx ved reelt gravearbejde. 
 
”En del er perifert deltagende, altså de kommer ud og 
oplever, at her er der tændt et bål, de får vind i håret, 
sol på kinderne - lyset og duftene er nogle andre end 
indenfor. Det giver dem en helhedsoplevelse. Mange 
profiterer virkelig af at komme ud i haven, hvor der er 
lidt roligere, måske færre aktiviteter og andre rarere 
lyde”, siger Jesper Berring.

Få en på opleveren i det fri
Som en del af projektet har TagTomat været med til 
havedage på Musvågevej. Det har givet personalet 
mulighed for at få faglig sparring og vejledning på de 
praktiske ting i haven, og inspiration til aktiviteter 
med brugerne. Afhængigt af dagsformen kan en 
deltagelse kræve, at personalet lokker med snacks, 
saft og udendørs måltider for at få folk i haven. 
Men når de er kommet ud, har nogle af dem været 
næsten umulige at drive ind igen.

”I dette projektforløb har det ikke været så vigtigt, 
at det grønne `lykkes´ - altså at planterne bliver 
store og flotte, og der er en masse at høste. Her 
er det vigtige at give deltagerne oplevelser –  at 
de er med til at kaste frø ud i bedene, klippe visne 
blade væk, dufte til krydderurterne eller smage på 
bålmaden - eller måske bare, at der er noget nyt for 



25

Det specialbyggede bed gør det nemt at få jord 
under fingrene, selvom du sidder i kørestol.
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øjet”, fortæller Julie Holm, skolehaveunderviser og 
projektleder i TagTomat, og forsætter:

”Det har været fantastisk at se, hvordan noget så 
enkelt som at være den, der holder vandslangen eller 
høstkurven, kan få smil frem og skabe en enorm stolthed 
hos brugerne. Det er samtidig vores håb, at vi har 
inspireret personalet på Musvågevej til at se haven som 
et rum og aktiv, der giver nogle helt særlige muligheder 
for aktiviteter sammen med beboerne.”
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Dagtilbuddets brugere var nærmest ustoppelige under 
arbejdet med at etablere de nye bede, trods den stærke sol.
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FAKTABOKS

”UDELIVET UNDERSTØTTER NETOP 
BEBOERNES MULIGHED FOR EN AKTIV 
DELTAGELSE I EN MENINGSFULD 
HVERDAG. DET GRØNNE RUM 
MULIGGØR FÆLLES OPLEVELSER OG 
GIVER EN FØLELSE AF SAMMENHÆNG 
OG SAMMENHOLD.”

Pernille Bonde Ågesen, afdelingsleder:
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Sted: 
Bo- og dagtilbuddet Musvågevej, 
Musvågevej 24, 
2400 København NV.

Målgruppe: 
Musvågevejs 50 voksne beboere og 
brugerne af stedets dagtilbud, alle 
med forskellige former for nedsat 
funktionsevne, samt det pædagogiske 
personale i både dag- og aftentilbud

Bede & udstyr:
4 store højbede med jordkontakt 
(120x120x80cm), 1 kørestolsvenligt 
bed, hylder med plantekrukker med 
drypvanding, siddepladser samt 
hønsegård (tilkøbt).
Hertil håndskovle, håndriver, 
vandslange, høstkurv, en god 
køkkensaks, æblekværn og mostpresser.

Planter: 
Strandkål, mandstro, røllike, havtorn, 
dværgsommerfuglebusk, lavendel, 
forskellige sorter af oregano og 
havetimian, perovskia, lammeøre, 
solbærsalvie, fjergræs, bronzefennikel, 
røllike, sporebaldrian, forskellige sorter 
af jordbær, appelsin- og citrontagetes, 
valmue, morgenfrue, solsikke og 
kornblomst.

Antal havedage: 
7 havedage à 1,5 time fordelt udover 
sæsonen (maj-september), en 
sommerfest og en ’hente-hønsene-tur’.

Aktiviteter i haven: 
Fylde jord i bedene, tilplante og så, 
vande, luge, høste krydderurter og 
jordbær, dufte og føle planterne, snakke 
om og med hønsene, moste æbler, lave 
mad og drikke på bål, dyrke svampe.

Fremtidsplaner: 
I 2019 vil projektet blive forankret 
yderligere i huset ved at inddrage 
husets aftentilbud og beboerne, 
så både dagtilbuddets brugere og 
beboerne sammen med aftentilbuddets 
pædagoger passer og bruger haven. 
Herudover vil selve haven blive 
udviklet, så der bliver flere spiselige 
køkkenhaveplanter, og stedets 
sansehave får et løft.

TagTomats rolle: 
Udvikling af forløb, aktiviteter og 
formidlingsmateriale, anlæg af bede 
og hønsegård, planteplaner samt 
rådgivning omkring pasning.

En have til funktionsnedsatte
Ifølge afdelingsleder Pernille Bonde Ågesen satser bo- 
og dagtilbuddet på, at haverne og de grønne aktiviteter 
også er centrale aktiviteter i de kommende år. Brugen 
af haven skal ses som en fast del af husets aktiviteter. 

Pernille fortæller yderligere at: ”Haven giver mulighed 
for at komme ud, og den er indrettet sådan, at det er 
muligt at sidde – og være der – også som kørestolsbruger. 
Enkelte går selv derud om sommeren og kigger, flertallet 
kræver, at personalet opmuntrer og faciliterer opholdet 
eller aktiviteterne i haven. Selvom jeg ikke har midler 
til decideret drift af haven på mit budget, så prioriterer 
jeg, at vi har personale i dagtilbuddet til rådighed, som 
sammen med brugerne kan varetage de fleste opgaver.” 

Samarbejdet forsætter i 2019, hvor aftentilbuddet også 
inddrages i pasningen af og aktiviteterne i stedets 
have, og der arbejdes videre med den fysiske udvikling 
af haven, så den bliver endnu nemmere at aktivere i 
det pædagogiske arbejde. På sigt er det drømmen at få 
mulighed for et bålhus og en aktiv sansehave, som står 
smukt og måske også indeholder noget lækkert spiseligt 
om efteråret.
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GODE RÅD TIL 
FÆLLESHAVER PÅ 
PLEJEHJEM/BO- 
OG DAGTILBUD

1 Inddrag relevant personale så tidligt som muligt 
i opstartsprocessen. De har gode idéer til, 
hvordan projektet kan passes ind i hverdagen, 
og det vil give det bedste ejerskab. Tænk 
også bredt i inddragelsen af medarbejdere 
(udover aktivitetsmedarbejdere og pædagogisk 
personale) – fx kan køkkenpersonale også hjælpe 
med at forankre projektet.

5

2

3

4

Hvis brugerne har funktionsniveau til det, så 
inddrag også dem så tidligt som muligt. Giv dem 
fx medbestemmelse i plantevalg eller tag på 
fælles ’købe-planter-tur’.  

Find den/de medarbejdere, som er engagerede 
og brænder for projektet, men husk også at 
forankre projektet bredt, så det ikke falder til 
jorden i tilfælde af sygdom eller opsigelser.

Planlæg havedage med hyggelige 
fællesaktiviteter. Sørg for at aktiviteterne er 
små, afgrænsede aktiviteter, som kan nås inden 
for en times tid. Husk også at sætte god tid af til 
at komme ud og ind med fx kørestol og rollator.

Hav gerne en fast havedag, hver eller hver 
anden uge. Det giver genkendelighed og struktur 
i beboernes hverdag. Send gerne løbende 
remindere ud i huset, så havedagene ikke går i 
glemmebogen – det tager tid at skabe en vane. 
Lav evt. en procesplan for hvilke beboere, der vil 
nyde godt af at komme i haven, og hvem der har 
ansvar for at få dem med ud.

Find inspiration og yderligere vejledning i undervisnings-
materiale på www.tagtomat.dk/skolehaver.
Alt materiale udviklet til projekter under Urbane Haver 
kan downloades frit.

03
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6 Sæt tid af til både generel drift og pædagogisk 
drift. Generel drift er uden beboere/brugere og er 
fx tungt manuelt arbejde eller grundig vanding, 
hvorimod pædagogisk drift er de sidste 10% 
af arbejdet, som udføres med tid til hygge og 
samvær på brugernes præmisser – fx frøsamling, 
lidt vanding, en smule lugning og høst.  

13 Invitér de pårørende til fejring af haven med 
sommerfester og lignende, men forvent 
ikke nødvendigvis, at de kan varetage faste 
driftsopgaver. Husk, at de også har deres egne 
travle hverdage.  

7

11

12

8

9

10

Fastlæg fra starten en turnusordning/
ansvarsfordeling blandt medarbejderne ift. den 
generelle drift af haven. Dette er især vigtigt 
mht. vanding, så det bliver gjort jævnligt, uden 
at det bliver en uoverskuelig opgave.

Husk at forankring tager tid. Det er ikke 
nødvendigvis et succeskriterie at alle er ude i 
haven hele tiden, men at de, som bruger haven, 
har en god oplevelse. Selvom nogle af brugerne 
skal nødes lidt til at komme ud, nyder de det 
oftest, når først de er i haven.

Hvis I har eksterne aktivitetsmedarbejdere 
tilknyttet aktiviteterne i haven, så sørg for, 
at vedkommende kan koordinere direkte 
med de medarbejdere, der er på arbejde den 
pågældende havedag.

Husk også at bruge haven til gåture og 
hyggesnak, hvor I beundrer blomsterne sammen, 
når der ikke er fælles havedage. Sørg for, at der 
er planter med masser af dufte og farver til at 
stimulere sanserne.

Tag ting med indendørs – pluk fx flotte buketter 
til at pynte bordene med, eller høst afgrøder, 
som nemt kan supplere den daglige mad, og husk 
at fortælle, at det er ude fra haven. I kan også 
forspire indendørs i det tidlige forår og på den 
måde skabe sammenhæng mellem inde og ude.

Mad og drikke i haven er altid godt til at lokke 
beboere og brugere ud i haven, og det er en 
god, hyggelig aktivitet at samles om uanset 
havedagens øvrige indhold.
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04
NÅR BØRN OG UNGE 

GÅR ”TIL HAVE” I 
DERES FRITID



Foto: Idrætsprojektet
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Et fint lag hvid nyfalden sne dækker den store tomme 
plads foran Hafnia-Hallen i Valby. Enkelte fodspor 
afslører, at der er aktivitet på pladsen, selvom det er 
januarkoldt og blæsende. Tre mænd går og monterer 
træbrædder på en halvmåneformet stor konstruktion, 
som ligner en hybrid mellem en scene, et møbel og en 
urtehave.

Træner Rasmus Harboe fra Idrætsprojektet fortæller: 
”Jeg går et par gange om ugen sammen med to unge 
fyre og renoverer de bede, vi har været så heldige 
at overtage fra Fortovshaven på Østerbro. Vi har 
gentænkt konceptet en lille smule og designet et slags 
opholdsmøbel. Tanken er, at det skal blive et rart sted at 
opholde sig til foråret og sommeren.”

NÅR BØRN OG 
UNGE GÅR ”TIL 
HAVE” I DERES 
FRITID

Fortovshaven, der består af et par håndfulde 
kæmpestore selvvandende bede, boede i flere år 
på Østerbro. Som en del af projekt Urbane Haver 
kom nogle af bedene i 2018 til Hafnia-Hallen i 
Valby. Her har Idrætsprojektets trænere sammen 
med de unge re-designet bedene, så de får endnu 
flere funktioner og nyt liv.

IDRÆTSPROJEKTET HAR 
SKABT DEN FØRSTE 
EKSEMPELHAVE FORAN 
HAFNIA-HALLEN I VALBY, 
HVOR UNGE NU KAN LÆRE 
AT DYRKE GRØNT I BYEN.
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Østerbro 2018. Både de upcyclede 1000liters plasttanke,  
planterne og det meste af træet flyttes til nye lokationer. 
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Hafnia-Hallen 2019. Idrætsprojektets trænere og  
unge trodser sne og kulde for at bygge haven færdig. 

Foto: Idrætsprojektet

Midlertidige haver får nyt hjem
Fortovshaven har i en årrække fungeret som et 
midlertidigt byrumsprojekt, der blev etableret sammen 
med lokale beboere for at begynde dialogen om 
omdannelsen af Bryggervangen på Østerbro fra en 
grå trafikgade til en grøn klimagade. Nu bliver den 
revitaliseret i Valby – halvdelen her ved Hafnia-Hallen 
og den anden halvdel på Toftegårds Plads, hvor Valby 
Lokaludvalg har ansvaret for haven.

”Træbeklædningen rundt om bedene havde det ikke alt 
for godt, da de kom ud til os. Så opgaven for de unge 
fra Idrætsprojektet, som har mod på at lære noget 
håndværk af mig, er ugentligt at være med til at save 
og skrue ny beklædning på bedene. Samtidig bygger vi 
et dæk foran og imellem bedene, så det bliver muligt 
at sidde mellem de små haver”, siger Rasmus Harboe.

Idrætsprojektet er mere end idræt
Idrætsprojektet er et projekt under Københavns 
Kommunes Socialforvaltning med omkring 130 

”FOR ET UNGT 
MENNESKE, SOM PÅ 

DEN ENE ELLER ANDEN 
MÅDE HAR KRYDSET 

SYSTEMET LIDT 
SKÆVT, SÅ ER DET 

EN FED OPLEVELSE 
AT KOMME HER I 

ET FRITIDSJOB OG 
LÆRE AT HÅNDTERE 

VÆRKTØJ, BYGGE 
NOGET OP OG TJENE 

SINE EGNE PENGE. DET 
GIVER DEM VIRKELIG 

NOGET SELVTILLID 
OG EN SPIRENDE TRO 

PÅ, AT FREMTIDEN 
MÅSKE HAR NOGET AT 

TILBYDE.”

Rasmus Harboe, træner
 fra Idrætsprojektet:
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Hafnia-Hallen 2019 
Foto: Idrætsprojektet Hafnia-Hallen 2018
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Ud i foreningslivet og fællesskab
Mantraet i Idrætsprojektet er blandt andet, at den 
unge skal ud og opleve at være en del af det sociale 
kodeks i samfundet. Her kan sportshallerne og alle 
dets aktivitetsmuligheder noget unikt. 
 
”Alle de unge, vi har at gøre med, drømmer om 
at høre til. Og vores trænere ved, at der er nogle 
rigtig sunde fællesskaber i de foreninger, der er 
i København – ja, i hele landet. Det vigtige er, at 
de unge bliver en del af de fællesskaber og opleve 
noget som er fedt,” forklarer Henrik.

fuldtidsansatte, der bygger bro til fritidsliv, skole, 
uddannelse og beskæftigelse sammen med børn, unge 
og voksne.
 
”Vi arbejder matrikelløst, og det betyder, at vi primært 
er at finde, der hvor de unge er, og hvor det er let at 
deltage og indgå i civilsamfundets arenaer gennem 
aktiviteter og fællesskab. Her er sportshaller et oplagt 
sted at mødes,” fortæller beskæftigelseskoordinator i 
Idrætsprojektet, Henrik Anker, og forsætter:

”Vi kan se, at det er svært for de unge at snakke 
sig til en ny måde at handle på, men vi tror, det er 
relativt nemt at handle sig til en anden måde at 
tænke på. Så derfor er de første møder med den 
unge én til én, hvor vi langsomt finder ud af, hvad 
der for netop dén unge er motiverende at lave.” 
 
Fra at have startet som et idrætstilbud har Idrætsprojektet 
i dag en bred vifte at aktiviteter, som spænder over alt 
lige fra rollespil og medieværksted til fodbold, som man 
kan blive en del af.
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Østerbro 2013. Fortovshaven i fuldt flor, som den cirka så ud fra 2013 til 2018.  
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Østerbro 2018

Østerbro 2018
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Nye ideer til TagTomats koncept
For TagTomat har det været inspirerende at få en 
samarbejdspartner, som har taget et stærkt fagligt 
ejerskab til de tidligere fortovshaver fra Østerbro. I 
forbindelse med opstarten af samarbejdet er konceptet 
bag de store selvvandende højbede blevet introduceret 
til trænerne fra Idrætsprojektet.
 
”Vi har delt ud af den viden, vi har omkring selve bedene 
og det grønne, og vi har superviseret trænerne og de 
unge i genetableringen af bedene foran Hafnia-Hallen. 
Der er samtidig sket det, at trænere fra Idrætsprojektet 
har videreudviklet konceptet sammen med de unge, og 
det er sjovt at se og være en del af,” siger Mads Boserup 
Lauritsen, indehaver af TagTomat.

Projektet ved Hafnia-Hallen er drevet og udviklet med en 
ambition om, at byens borgere tager ejerskab til deres 
lokale område. At projekter – fx selvvandende bede på 
fortovet eller den lokale plads – kan give en meningsfuld 
hverdag i ens boligområde og måske skabe fritidsjob til 
de unge.

I 2019 forsætter trænerne og de unge med at bygge 
videre på ”Hafniahaven” på egen hånd, mens  en 
håndfuld trænere uddannes til at lave grønne aktiviteter 
med de unge i hele byen.

”Københavns Kommune har en ambition om at give de 
unge i Idrætsprojektet redskaber og oplevelsen af, at de 
får en meningsfuld hverdag. Det er vi i TagTomat glade 
for at være en del af, og det kunne være fantastisk, hvis 
de på sigt ligefrem får motivation til at få et fritidsjob, 
hvor man kan komme ud at bruge sine hænder og 
samtidig blive mere motiveret for at gå i skole”, forklarer 
Mads Boserup Lauritsen, om baggrunden for projektet.
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Østerbro 2018

Østerbro 2018
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Hafniahaven som pædagogisk redskab
For en del af de unge, som er tilknyttet Idrætsprojektet, 
er fodbold eller foreningsliv ikke altid sagen. Nogle viser 
derimod interesse for at bygge og bruge deres hænder, 
og derfor er netop genopbygningen af haverne og 
udvidelsen med et opholdsmøbel et godt pædagogisk 
projekt for unge og trænere.

”Jeg ved, at de to unge, som går herude og bygger i 
disse måneder, har fået nogle håndværksmæssige 
kompetencer, som de ikke havde før. Det er en 
succesoplevelse for dem at kunne fortælle, at de kan 
bruge en skruemaskine, har sat 3000 skruer i, og at 
de faktisk for første gang tjener deres egne penge. Jeg 
håber, at de engang i fremtiden får mod på at starte 
på en uddannelse på teknisk skole som tømrer”, siger 
Rasmus Harboe.

Når haver og opholdsmøbler står færdige til foråret, skal 
de to unge videre i nye aktiviteter. Så vil nye komme 
til, som gerne vil passe haverne, så, vande, høste og 
udvikle haven yderligere. Og planerne stopper ikke her.

Endnu mere grønt i fremtiden
Ifølge Henrik Anker vil Idrætsprojektet rigtig gerne 
udvide projektet med at dyrke grønt, og i den forbindelse 
arbejdes der allerede på et fremtidigt containerprojekt, 
hvor man kan dyrke mikrogrønt eller svampe året rundt:

”Det er ikke fordi, det er specielt interessant for os at 
producere grønt. Det, der er det vigtige ved container-
projektet, er, at det kan fungere som en pædagogisk 
platform, hvor unge og virksomhedspraktikanter 
kan arbejde med it-løsninger, dyrke, høste og til slut 
producere måltider af det, der bliver dyrket. Et projekt, 
som er bæredygtigt i sig selv, og hvor man kommer hele 
vejen rundt. Det er lige os”.

Sted: 
Hafnia-Hallen, 
Julius Andersens Vej 6, 
2450 København SV.

Målgruppe: 
Børn og unge samt deres trænere 
tilknyttet Idrætsprojektet.

Bede & udstyr:
16 mobile højbede (med planter), 
genbrugt fra et fortovshaveprojekt på 
Østerbro, bygget sammen til grønne 
opholdsrum med plads til dyrkning, 
ophold, hygge og idræt.

Planter: 
Havtorn, sankthansurt, strandbede, 
strandkarse, bronzefennikel, 
sødskærm, merian, lavendel, rosmarin, 
timian, salvie, hindbær, jordbær, 
korsknap, røllike, rododendron, 
dværgrododendron, julerose, blåbær, 
malurt, blå svingel, pibegræs, kaprifolie, 
forskellige hovedkål og bladkål. Mange 
planter er genbrugt fra Fortovshaven.

Antal havedage: 
2 bygge- og tilplantningsworkshops. 
Herudover har Idrætsprojektets trænere 
og unge selv arbejdet på at bygge 
bedene op løbende.

Aktiviteter i haven: 
Bygge bede og opholdsrum, fylde jord i 
bedene, plante til.

Fremtidsplaner: 
I 2019 uddannes trænere fra 
Idrætsprojektet til at lave flere grønne 
aktiviteter med de unge i byen, og 
haven ved Hafnia-Hallen udvikles 
yderligere.

TagTomats rolle: 
Sparring omkring udvikling og 
indretning af haven foran Hafnia-Hallen, 
vejledning i opbygning af bede med 
selvvanding, planteplaner, rådgivning 
omkring pasning samt udvikling af 
fællesworkshops og uddannelsesforløb 
for trænerne.

FAKTABOKS
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Lykkebo Skole 2018. Det giver en helt ny forståelse for 
fødevarer at dyrke og tilberede dem fra bunden. Her laves der 
æblemost med en lejet æblekværn og mostpresser.   
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KAN SKOLEHAVER 
FORANKRES PÅ 
SKOLENS EGET 
OMRÅDE?

Rådmandsgades Skole på Heimdalsgade på 
Nørrebro bliver i 2019 en del grønnere. Elever i 
udskolingen skal omdanne et hjørne af skolegården 
til en grøn spiselig oase sammen med virksomheden 
TagTomat, som for Københavns Kommune har 
udviklet skolehaver på Lykkebo og Ellebjerg Skole 
de seneste år.

GODE ERFARINGER 
MED SKOLEHAVER FOR 
INDSKOLINGEN - PÅ 
KØBENHAVNSKE SKOLERS 
MATRIKLER - TAGES I ÅR 
VIDERE TIL UDSKOLINGEN.

Udskolingen på Rådmandsgades Skole på Nørrebro 
holder til på Heimdalsgade. Her består skolegården, som 
de fleste storbyskolegårde, af en asfalteret gårdsplads 
med plads til fodbold og en enkelt basketballkurv. Men 
skolen har for nyligt besluttet at omdanne et hjørne af 
skolegården til et levende grønt læringsrum. Her kan 
udskolingens elever få håndgribelig undervisning med 
jord under neglene og rum til hygge i frikvartererne.

”Vi – elever fra 7. klasse og undervisere - glæder os 
meget til  at bygge bede og etablere en grøn oase på 
taget af Rådmandsgades Skole. Mange af vores elever 
ønsker at være en del af noget, at skabe ting, der er 
synlige og få muligheden for at invitere andre med ind i 
det miljø og fællesskab, som haverne vil blive”, fortæller 
naturfagslærer Amar Bajric. 

Amar har tidligere erfaring i skolehaveundervisning fra 
Hvidovre og ved, hvor meget en skolehave kan bidrage 
til en mere levende undervisning, som eleverne finder 
meningsfuld og motiverende.
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Rådmandsgades Skole 2019. Du behøver ikke en grøn have for at 
lave skolehave. Her har eleverne i 7. klasse brugt to dage på at 
bygge højbede af upcyclede plasttanke fra fødevareindustrien.

”Rigtig mange elever har allerede givet udtryk for, at 
de gerne vil være med til at bygge og passe haverne. 
Så en af udfordringerne bliver at organisere det grønne 
udendørsrum, så alle kan få en rolle og være med. Jeg 
glæder mig til at se dem vokse personligt ved at skabe 
noget for dem selv og andre”, forklarer en begejstret 
Amar.

Boost til skolehaveundervisning på Lykkebo og 
Ellebjerg
Som en del af København Kommunes projekt med 
urbane haver har TagTomat de seneste par år anlagt 
skolehaver og assisteret med tilhørende undervisning i 
tæt samarbejde med to københavnske folkeskoler. Og 
haverne er blevet etableret og udvidet på skolernes 
grunde, sådan at de i en undervisningssammenhæng 
er let tilgængelige og samtidig kan fungere som grønt 
frirum i skoledagens pauser.

Skolehaveunderviser og gartner hos TagTomat, Anne 
Tange, forklarer: ”Brugen af haver både i timer 
og frikvarter fungerer fint. Børnene ved godt, at 
i køkkenhaverne må man gå stille og roligt på de 

Rådmandsgade Skole 2019

Rådmandsgade Skole 2019



45

TagTom
at.dk | Jagtvej 59, st. tv | 2200 København N

 | T: +45 7199 1966 | E: info@
tagtom

at.dk | August 2019

Skolehaverne som fælles samlingspunkt
Søren Friis, skoleleder på Lykkebo Skole i Valby, forklarer, 
at skolehaverne er blevet et sted, hvor flere Lykkebo-
børn og forældre har lyst til at komme. Det gælder 
også for de større børn, som ikke har haft egentlig 
skolehaveundervisning. 

tiltrampede stier, og på græsset må man løbe. Så 
børnene kan sagtens selv bruge de grønne dyrkede 
områder i deres egen leg, også uden for den egentlige 
undervisning.”

Anne har mange års erfaring i undervisning af børn i 
haver og nyder at have kasketten på som den skolehave-
voksen, ”der ved alt”.
”Der er noget lidt magisk ved at komme ud på skolen og 
være dagens alvidende underviser. Børnene er for det 
meste meget motiverede og lyttende, når jeg fortæller 
om det, vi skal i haverne og det, vi oplever sammen.” Og 
hun tilføjer: ”Jeg prøver at motivere dem til at synes det 
er sejt, at man kan ting. At man kan få planter til at gro 
og senere høste dem. At man kan arbejde med værktøj, 
at man kan samarbejde, at man kan lave sin egen mad. 
De lærer simpelthen at sørge for sig selv og tage ansvar 
for sig selv og fællesskabet. Det er vildt fedt.”

Sted: 
Rådmandsgades Skole, 
Heimdalsgade 29-33, 
København N.

Målgruppe: 
Børn i udskolingen (7.-8. klasse).

Bede & udstyr:
10 mobile højbedsmøbler bygget af 
upcyclede 1000liters plasttanke fra 
fødevareindustrien. 

Vandslange, bistade og andet 
biavlergrej, kompostbeholder (til 
efteråret) og mistbænke (til næste 
forår). 

Planter: 
Kulturafgrøder i sædskifte: 1. 
Kartofler, hestebønner & porrer, 2. 
Radiser & forskellig kål, 3. Ærter & 
sommerblomster, 4. Gulerødder, løg 
& rødbeder 5. Hokkaido-græskar 
& spinat, 6./7. Grøn-/gul squash & 
kløver/sommerblomster, 8. Kartofler & 
sommerblomster. 

Bede med flerårig blandingskultur: 1. 
Æbletræ, bronzefennikel, sødskærm 
& skovjordbær, 2. Sommerfuglebusk, 
løvstikke, oregano, timian, citrontimian, 
salvie, rosmarin, persille.    

Undervisning: 
Forårsforløb om planter, fotosyntese, 
cellestrukturer, næringsstoffer 
og landbrug, efterårsforløb om 
nedbrydning, kompost og svampe

I sommerferien: 
Det første år gik vandingen på skift 
mellem souschef, pedel, naturfagslærer 
og TagTomat. Til næste år er det 
meningen, at eleverne bliver ansvarlige. 

Fremtidsplaner: 
I efteråret 2019 opstartes bihold og 
der udvikles et undervisningsforløb til 
efteråret om nedbrydning, kompost, 
svampedyrkning og skoven som 
økosystem. Til foråret 2020 finpudses 
forårsforløbet, der bygges mistbænke 
af gamle vinduer til forspiring og EAT 
inddrages for alvor i brugen af haven.

TagTomats rolle: 
Udvikling af undervisningsforløb 
og -materiale i samarbejde med 
Rådmandsgades Skole, design af bede 
mv. og opstartshjælp til bihold.

FAKTABOKS

”SKOLEHAVEN ER BLEVET ET NYT 
OG ANDERLEDES LÆRINGSRUM, 
HVOR TEORI OG PRAKSIS ER BLEVET 
KOBLET PÅ EN LET OG TILGÆNGELIG 
MÅDE, SÅ ALLE BØRN PÅ EN ELLER 
ANDEN MÅDE HAR FØLT ANSVAR OG 
TILHØR TIL HAVEN.”

Når børn fra 1. og 2. årgang har brugt haverne, så er de 
ældre børn blevet bevidste om, at haverne er et dejligt 
sted at færdes. Og samtidig er flere lærere også begyndt 
at bruge haverne til at udføre forskellige og varierede 
undervisningsformer.
”Undervisningen i vores skolehaver giver børn og voksne 
helt unikke oplevelser. Det gælder både for elever i et 
læringsøjemed, men i vid udstrækning også i forhold til 
at styrke fællesskabet blandt alle Lykkeboere”, forklarer 
Søren.
I skolehaven lærer børnene om, hvordan man færdes og 
passer på naturen, hvordan man lytter, er opmærksom 
og aktivt deltagende i undervisningen. Det at have 
ansvar for egen have og selv at få lov at bestemme, har 
for mange børn været en stor oplevelse.

Søren Friis, skoleleder på Lykkebo Skole:
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Skolehaver for de ældste elever
På Rådmandsgades Skole glæder naturfagslærer Amar 
Bajric sig til at se de ældste folkeskoleelever passe, 
luge, vande og høste spiselige afgrøder midt imellem 
fodboldspil og hyggekroge. Skolen planlægger også 
at indrette et lokale i tilknytning til haverne som 
et naturværksted. Her skal være redskaber, frø og 
dyr – et levende værksted med andre ord. Og Amar 
drømmer også om at kunne holde høns eller bier på 
taget sammen med eleverne.

”Det faglige i naturfagsundervisningen er ikke svært 
at få til at fungere, når projekterne har et stærkt 
pædagogisk og en trivselsmæssig værdi. Og det kan 
haverne. De kan motivere og gøre en glad, og når det 
sker, så gider man også at lære. Alle har stort udbytte 
af at modtage og deltage i meningsfuld undervisning 
og få nogle nye oplevelser sammen.”
Ambitionen for Amar og hans naturfagskollega er at 

Sted: 
Ellebjerg Skole, 
P. Knudsensgade 37-39, 
2450 København SV.

Målgruppe: 
Børn i 0.-1. klasse (3 spor).

Bede & udstyr:
Højbede (et pr. klasse) opdelt i 
jordlodder på ca. 1m2 til hver elev, 
halmhave, bålpladser, kompostplads.
Børnevandkander, små håndskovle 
og -river, bålpander, bålgryde, mugs, 
kornkværn, æblekværn og mostpresser.

Planter: 
Kartofler, hestebønner, gulerødder, løg, 
morgenfruer i børnenes egne haver 
samt forskellige urter og bær (mynte, 
sødskærm, oregano, æbletræer) rundt 
omkring i skolehaven.

Antal havedage: 
15 undervisningsgange à 3 timer fordelt 
udover sæsonen (9 før sommerferien 
og 6 efter sommerferien) samt et besøg 
hos TagTomat på Nørrebro med fokus på 
dyrkning og ressourcer i byen.

I sommerferien:
1 gang om ugen afholdes ’åben have’, 
hvor elever og forældre er med til at 
vande og luge, så haverne står flotte 
efter sommerferien.

Aktiviteter i haven: 
Tilplante og så, luge, vande, lave mad 
over bål (te, grøntsagsgryde, bålbrød), 
kværne mel, moste æbler, finde insekter 
og andre kriblekrabledyr, smage på 
honning og snakke om bier, gå på 
svampejagt, sprede hestemøg.

Fremtidsplaner: 
I 2019-20 afprøves en ny model 
for skolehaveundervisning, hvor 
undervisningsforløbet følger skoleåret, 
således at haven opstartes i efteråret 
med 0.klasserne, som i foråret tager 
rigtigt fat med dyrkningen. Når eleverne 
efter sommerferien er 1.klasser, 
afholdes to teamdage, hvor 0.klasse-
ledere sammen med 1.klasse-eleverne 
høster og holder høstfest.

TagTomats rolle: 
Udvikling af undervisningsforløb 
og -materiale i samarbejde med 
Københavns Skolehaver og 
Kompostbudene, anlæg af bede, 
undervisning af børnene i skolehaven, 
udvikling af ny undervisningsmodel.

FAKTABOKS Tværfaglighed og nye undervisningsmetoder
”Gennem arbejdet i skolehaven sker der en naturlig 
repetition af det faglige indhold gennem hele året, 
hvilket betyder, at det, børnene lærer i haven, synes 
at blive lagret på en anderledes måde. Desuden har 
lærerteamet fået mulighed for at arbejde tværfagligt, 
og det har betydet, at det lærte i haven er blevet brugt 
i flere fag i løbet af skoleåret”, forklarer Søren Friis.

Princippet for arbejdet i haverne er enkelt. Sammen med 
Københavns Skolehaver og Kompostbudene har TagTomat 
i forbindelse med Københavns Kommunes projekt om 
urbane haver udviklet undervisningsmateriale til brug 
for undervisning af børn i indskolingen. Materialet er 
bygget på Københavns Skolehavers årelange erfaringer 
med skolehaver kombineret med Kompostbudenes 
viden om ressourceflow og TagTomats ekspertise i 
dyrkning i en urban kontekst. Undervisningsmaterialet 
guider underviserne igennem 15 havegange i løbet 
af en vækstsæson, suppleret med forskellige ekstra 
temagange. Forløbet starter med klargøring af jorden 
og slutter med et brag af en høstfest for både børn og 
voksne.

Eller som Anne Tange siger: ”Én kartoffel i jorden i 
maj og 15 kartofler op af jorden i august. Bummelum. 
Der er simpelthen så meget frihed og styrke i at 
kunne være og arbejde i en have. Og så er det et 
fantastisk supplement til den mere traditionelle stole-
skoleundervisning.”
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Ellebjerg Skole 2017.Her dyrkes tomater, stangbønner 
og andre planter i en halmhave.

Lykkebo Skole 2017. Komøg spredes ud i skolehaven.
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få indarbejdet skolehaverne så godt i målsætningerne 
for undervisningen, at haverne og den læring, der er 
foregået omkring i løbet af året, vil indgå både som teori 
og praksis i elevernes afgangseksamen.

Sted: 
Lykkebo Skole, 
Vigerslevvej 141, 
2500 Valby.

Målgruppe: 
Børn i 0.-2.klasse (3 spor) samt 
børnehavebørn fra nærliggende 
børnehaver.

Bede & udstyr:
Jordstykke inddelt i rækker og lodder 
(ca. 1m2) til hver klasse og elev, 
bålpladser, kompostbeholder.
Hertil børnevandkander, små håndskovle 
og -river, bålpander, bålgryde, mugs, 
kornkværn, æblekværn og mostpresser.

Planter: 
Kartofler, hestebønner, gulerødder, løg 
og morgenfruer i børnenes egne haver 
samt forskellige urter og bær (mynte, 
sødskærm, oregano, hindbær, brombær, 
æbletræer) rundt omkring i skolehaven.

Antal havedage: 
15 undervisningsgange à 3 timer fordelt 
udover sæsonen (9 før sommerferien 
og 6 efter sommerferien) samt et besøg 
hos TagTomat på Nørrebro med fokus på 
dyrkning og ressourcer i byen.

I sommerferien: 
1 gang om ugen afholdes ’åben have’, 
hvor elever og forældre er med til at 
vande og luge, så haverne står flotte 
efter sommerferien.

Aktiviteter i haven: 
Tilplante og så, luge, vande, lave mad over 
bål (te, grøntsagsgryde, bålbrød), kværne 
mel, moste æbler, finde insekter og andre 
kriblekrabledyr, smage på honning og 
snakke om bier (også de vilde), gå på 
svampejagt, sprede hestemøg.  

Fremtidsplaner: 
Lykkebo Skole er ved at gennemgå 
en større renovering, som også 
inkluderer skolehaven. Selve 
skolehaveundervisningen er derfor sat 
på pause, men haven bruges både til 
hjemkundskab, sløjd og frikvarterer. Når 
renoveringen er overstået, vil skolen 
igen inddrage skolehaveundervisning 
som en del af indskolingens fagrække.

TagTomats rolle: 
Udvikling af undervisningsforløb 
og -materiale i samarbejde med 
Københavns Skolehaver og 
Kompostbudene, anlæg af bede, 
undervisning af børnene i skolehaven.

FAKTABOKS
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GODE RÅD TIL 
SKOLEHAVER PÅ 
SKOLENS EGET 
AREAL

1 Sidestil dagen i skolehaven med en turdag - tag 
i ’skolehaveland’. Hav ingen afbrydelser for 
lærernes vedkommende, fx i form af gårdvagt 
eller andre møder. Det er optimalt med min. to 
deltagende lærere pr. klasse.

5

2

3

4

Undgå lærerskifte i løbet af 
undervisningsgangen. Det er en klar fordel, at 
det er de samme voksne, der er med i løbet af 
alle tre timer. Det giver ro og kontinuitet for 
både børn og voksne. Kan det ikke lade sig gøre 
skemamæssigt, så kort ned på tiden i haven og 
planlæg aktiviteterne derefter. 

Skolehaveforløb, som starter op i foråret med 
0. klasser og forsætter efter sommerferien med 
1. klasserne, kan være en udfordring pga. skift 
i lærere og hverdagsstruktur. Start evt. i stedet 
undervisningsforløbet om efteråret, så det følger 
skoleåret i stedet for dyrkningssæsonen – start 
da med klargøring af jorden og undervisning 
om svampe og nedbrydning, og slut det 
hele af med temadage hvor 1. klasserne får 
skemafri og holder høstfest - eller hav en fast 
skolehaveunderviser.

Sørg for at forberede/efteruddanne de 
involverede lærere, så de er klædt godt på 
til skolehaveundervisningen. Har I eksterne 
skolehaveundervisere, så afhold forberedende 
fællesmøder, hvor lærerne introduceres til 
forløbet, og der forventningsafstemmes i forhold 
til samarbejdet omkring børnene i haven.

Sørg for at indkøbe gode redskaber: små skovle 
og greb i børnestørrelse og gode børneknive.

Find inspiration og yderligere vejledning i undervisnings-
materiale på www.tagtomat.dk/skolehaver.
Alt materiale udviklet til projekter under Urbane Haver 
kan downloades frit.

06
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13

6

Sørg for at variere undervisningen mellem 
fokuseret læring og pauser med fri leg i 
haven, og giv plads og tid til fordybelse med 
lange lugedage og frøsamling. At finde kerner 
i kornaks og blæse avner kan blive næsten 
meditativt.

Hav en fælleshave som demohave, som børnene 
kan samles omkring, og du kan vise børnene, 
hvad de skal gøre. Det er generelt meget vigtigt 
med en grundig demonstration og gentagelse af, 
hvad der skal ske. 

7

11

12

8

9

10

Pas på med for meget ventetid, når der fx skal 
kværnes æbler, og børnene skal vente på tur. 
Find på små nyttejobs i haven, som børnene kan 
udføre i stedet for at vente – fx stable brænde 
eller luge fællesbed. 

Haverne kan fint bruges rekreativt i 
indskolingen, når børnene ikke er i skolehaven. 
Også selv om det bare er en ‘lufter’.

Invitér børnehaver fra området til at bruge 
skolehaven. Børnene vil nyde godt af at kende 
skolehaven, når de det følgende år skal starte i 
skole.

Husk at afsætte tid til praktisk forberedelse og 
drift af haven – fx fræsning, opmåling af bede, 
indkøb af frø. Afklar inden sæsonens start, hvem 
der står for det praktiske i og omkring haven – 
det kan sagtens være andre end lærerne. Hvis 
det er en tør sæson, er det fx ikke nok kun 
at vande den ene gang om ugen, hvor der er 
skolehaveundervisning. 

Vanding i løbet af sommerferien er afgørende 
for grønne haver, når eleverne kommer tilbage 
efter sommerferie. Lav en vandingsplan, og lad 
børnenes familier hjælpe til over sommeren. 
Dette styrker både børnenes ejerskab over deres 
have og fællesskabet blandt familierne i klassen. 

Sæt tid af til logbog-skrivning eller evaluering 
samme dag, børnene har været i haven, og 
brug også haven til fagfaglige emner – lav fx 
hestebønnematematik. I kan også forspire 
indendørs i det tidlige forår. Det skaber 
sammenhæng mellem ude og inde.
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