Grunnskolekontoret

Dato: ....................................................... 28.01.2019
Saksbehandler: ..................... Hedvig Pedersen Holm
Telefon direkte: ........................................................
Deres ref.: ................................................................
Løpenr.: ................................................... 7812/2019
Saksnr./vår ref.: .......................................... 2019/721
Arkivkode: ................................................................

Tverlandet skole
Postboks 319
8001 Bodø

Oppdrag til 9. trinn ved Tverlandet skole: Etablere og drifte skolehage
Til elever på 9. trinn, Tverlandet skole.
Bodø kommune ønsker at dere skal etablere og drifte et området (eller deler av området) som er satt
av til kjøkkenhage/skolehage i utomhusplan for nye Tverlandet skole.
Oppdraget skal planlegges grundig og det dere kommer fram til skal presenteres for oss i mai/juni
2019. Det er viktig at dere har en tydelig plan slik at dere kan gå i gang med beplantning skoleåret
19/20.
Skolehagen skal komme elever til gode i form av nyttevekster som kan brukes i f. eks mat og
helsefaget.
Vi ønsker at dere bruker personer eller organisasjoner i nærområdet som har erfaring med lignende
skolehager/parsellhager.
Forslag til forarbeid:
 Besøke noen som har kompetanse på feltet (gårdsutsalg, parsellhager e.l)
 Undersøke hvilke jordforhold som kreves.
 Lære hva som kreves for å dyrke fram nyttevekstene.
 Finne ut når aktuelle nyttevekster skal høstes.
 Kontakte personer som har kompetanse innenfor ernæring og kosthold.
Vedlagt ligger tegninger over området dere har til rådighet (markert på kartet med oransje striper).
Vi anbefaler at dette brukes aktivt i planleggingsfasen slik at dere har alt klar til beplantning
skoleåret 19/20. Til opplysning er det ikke tilgang til området før etter overtakelse av
utomhusanlegget som er 16.07.19.

Vi ønsker dere lykke til med oppdraget!

Grunnskolekontoret
Postadresse:
Postboks 319, 8001 Bodø
Besøksadresse:

Telefoner:
Sentralbord:
Ekspedisjon:
Telefax:

75 55 50 00
75 55 50 00

Elektroniske adresser:
postmottak@bodo.kommune.no
hedvig.pedersen.holm@bodo.kommune.no
www.bodo.kommune.no

Orgnr.:
972 418 013
Bankkonto:
4500 55 00080

Med hilsen

Tore Tverbakk
Undervisningssjef

Hedvig Pedersen Holm
Rådgiver
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift
Kopi til:
Andreas Nicolaisen
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