Har du lyst til at få jord under neglene og lære børn om
at dyrke grøntsager og bruge naturen?
-

Så skal du være frivillig i Haver til Mavers skolehave i Nr. Lyndelse

Ældre Sagen Faaborg søger lige nu 2-3 frivillige til deres skolehave i Nr. Lyndelse. Skolehaven er
for 3.-6. klasse, hvor skoleklasserne besøger skolehaven 8 gange om året. Resten af året
kommer skoleklasserne d. 14. og 28. august samt den 11. og 25. september. Som frivillig
deltager du typisk fra kl. 8-12, men der er mulighed for at lave mere i haverne, hvis det har
interesse.
Haver til Mavers skolehaver er haver, som har fokus på det kulinariske. Det er haver, hvori der
foregår undervisning, og hvor børn dyrker grøntsager, laver mad og bruger naturen. Hver klasse
dyrker i fællesskab et stykke jord, og laver mad med det, de dyrker. I sommerferien kommer
eleverne i haven med deres forældre for at luge i haven. Ellers passes haven af skolehavelederen, frivillige, praktikanter eller nogen der hyres ind.
I haven er der en klar rollefordeling. Børnene kommer altid med en eller flere lærere og/eller
pædagoger, der har ansvaret for børnene. Skolehavelederen har den faglige viden til at vise,
hvordan man arbejder i haverne, og står for undervisningen.

Som frivillig i Haver til Maver, kan du bidrage på to forskellige måder:
Du kan som frivillig være den ekstra hånd, der nyder at hjælpe børnene med at forstå og udføre
de øvelser og aktiviteter, de skal igennem. Du kan f.eks. hjælpe med hvordan man sår, luger og
høster. Eller du kan hjælpe med at læse opskrifter og være den person, børnene kan vise en
regnorm eller har hevet en ekstra flot gulerod op.
Du kan også være frivillig udenfor undervisningen, hvor din rolle er at bidrage med ekstra
hænder og eventuelt nyttig viden til pasning og vedligeholdelse af skolehavens faciliteter. Har
du nogle gode ideer til, hvad der kan være i en skolehave, så er der mulighed for at komme med
dem.
Det vigtigste er, at du synes, at det er dejligt at være i haven, og du har lyst til at skabe gode
oplevelser for børnene.
Som frivillig i en skolehave bliver man, ligesom andre frivillige i generationsmøder i Ældre Sagen,
forsikret og får indhentet børneattest.
Hvis du er interesseret i at høre mere, så send os en ansøgning eller kontakt næstformand i
Faaborg, Lejla W Sørensen tlf. 4013 0368 mail: lejlawedel@stofanet.dk
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