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Temaer i undervisningen 

I løbet af sommerlinjen vil vi på tværs af fagene komme ind på en række forskellige 
temaer: 

Planter og jord 
Med udgangspunkt i skolens haver lærer vi om dyrkning af grøntsager og opbygning af 
en god jord. Hvordan skaber vi gode vækstbetingelser for vores afgrøder? Vi lærer om 
de afgrøder og sorter, som egner sig godt til det danske klima, og hvordan man dyrker 
og formerer dem. Vi lærer hvordan kredsløb for kulstof, kvælstof og vand fungerer. Og 
så får vi masser af jord under neglene, når vi skal bestemme jordtyper og lave kompost, 
som er sprængfyldt med liv. Vi dykker ned i sædskifte, planlægning af sæsonen og vi 
arbejder med dyrkningsplaner og dyrehold. 

 

Jordbrugssystemer 
Hvordan dyrkes vores fødevarer? Vi dykker ned i landbrugets historiske udvikling, de 
udfordringer det står overfor i dag og bliver klogere på fremtidens muligheder. Vi lærer 
om forskellige jordbrugssystemer, herunder fordele og ulemper ved forskellige 
dyrkningsformer. Vi lader os inspirere af de mange gode løsninger, der allerede findes 
inden for det regenerative jordbrug. Her ser vi eksempler på landbrug i forskellig 
kontekst og skala – markedshaver til effektiv småskala produktion af grøntsager eller 
skovlandbrug, hvor træer integreres med landbrugsafgrøder eller husdyrhold. 

 

Bæredygtig dannelse 
Hvordan er det at leve i en omstillingstid? Vi lever i en dilemmafyldt og ofte 
uoverskuelig verden; Hvordan tager jeg ansvar uden at tage hele ansvaret? Hvordan er 
vi endt her og hvor skal vi hen? Vi forsøger at forstå dannelse over tid og undersøger, 
hvilken form for dannelse der er nødvendig for at skabe en grøn omstilling af 
samfundet. Vi bliver bevidste om hvordan vi snakker med og om dem vi er uenige med, 
og tager også ud for at møde dem. På grønne ekspeditioner møder vi os selv, ved at 
møde verden. 

 

Natursyn og biodiversitet 
Hvordan forstår vi naturen? Sammen undersøger vi, hvordan vores natursyn har udviklet 
sig over tid. Vi bliver klogere på sammenhængen mellem biodiversitetskrisen og 
menneskets rolle i naturen. Vi tager ud og observerer naturen og kigger ind i 
diversiteten af planter, svampe og insekter. Derudover igangsætter vi 
biodiversitetstiltag på skolens arealer, sanker vilde planter og øver os i 
plantebestemmelse. 
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Levedygtige fællesskaber 
Omstilling til en bæredygtig fremtid kræver fællesskab og samarbejde. Vi ser tilbage på 
den danske andelsbevægelse, højskolebevægelsen og andre forandringer skabt af 
civilsamfundet. Vi kigger nærmere på danske økosamfund og alternative måder at bo 
og leve på. Vi lærer om fællesskaber inden for fødevareproduktion som fx alternative 
ejerskabsformer, landbrugsfonde og lokale fødevarefællesskaber. Og så prøver vi på 
egen krop hvordan det er at være en del af et fællesskab, der vil noget med verden. 
Både når det er givende og når det er udfordrende. Derfor skal vi også sammen lærer at 
tackle de konflikter der uundgåeligt opstår og er en del af vores allesammens liv. 

 

Bæredygtig hverdag 
Vi lærer om metoder og måder vi kan skabe en bæredygtig hverdag for os selv. 
Genbrugsdesign og små “life hacks”, der bare gør din hverdag nemmere og grønnere. 
Vi deler viden og erfaringer og graver os ned i tekstilhåndtering og 
madlavningskunsten. Derudover tager vi en lavpraktisk tilgang til hverdagen og lærer 
gennem byggeri, keramik og klassiske bryggers traditioner, de forskellige håndværk at 
kende. Målet er at oparbejde handlekraft og tage skridtet videre, mod en grøn og 
bæredygtig hverdag. 

 

Opstart af smålandbrug 
Går du med en spirende grøntsagsavler i maven? De økonomiske strukturer i 
landbruget med massiv gæld, storlandbrug og lave priser på fødevarer kræver, at unge 
jordbrugere i dag tænker i nye løsninger. Vi ser på mulighederne i intensive, småskala 
landbrug med direkte og lokal afsætning. Med inspiration fra unge mennesker, som har 
gjort deres drøm til virkelighed, lærer vi mere om opstartsprocessen, valg af 
jordbrugssystem, forretningsmodeller, afsætningsmuligheder og samarbejdspartnere. 
Og vi kommer skridtet videre, ift. at opbygge mod og viden til at gå fra tanke til 
handling. 

 

 


