
ODLING I PEDAGOGIK OCH PRAKTIK - 
INSPIRATIONSDAG FÖR ODLING ÅRET RUNT 

 

HÄSSLEHOLM TISDAG 30:E OKTOBER 

 

Inspiration och idéer för ett spännande arbete med odling och mat i pedagogiken i förskola och skola. 
Ett spännande program både för de som startar upp och de som vill utveckla vidare  

Målgrupp: Pedagoger, Kockar och Chefer i skola och förskola, Måltidschef, Hållbarhetsstrateger, Utvecklare, och Beslutsfattare m.fl. 

 

PROGRAM FÖRMIDDAG 

• 09:00-10:00 Registrering och frukost på Fredholms matsalar med hembakat bröd, skinka, korv, ägg, sill, 
ostar, marmelad, granola, yoghurt, färsk frukt och grönt samt kaffe, te, juice och vatten 

 

• 10:00-10:15Välkommen / presentationsrunda - Jens Vikingsson Måltidsresurs 

 

• 10:30-11:00 Berättelsen om odlingsprojektet i Tingsryds kommun 

- Hur vi löste det med lokal sponsring  

Jens Vikingsson, f.d. Måltidschef i Tingsryds kommun Hur blir det när man är en otålig Måltidschef 
som brinner  för att få igång pedagogisk odling och matlagnin och det inte finns budget för det? 

Är det tillåtet med privat sponsring till offentlig verksamhet? I vilket fall odlades det på fem förskolor 
och skolor och det hölls underbara skördefester redan samma år. Många härliga bilder utlovas. 
 

• 11:00-12:00 Köpenhamns skolträdgårdar - sedan mer än 100 år 

- Det pedagogiska upplägget och finansieringen för Köpenhamns skolträdgårdar  

Camilla Friedrichsen, ordförande i föreningen Köbenhavns Skolehaver och ansvarig vid Lersö-
parkens skolträdgård vid Bispebjerg Bakke. Camilla berättar och visar bilder ifrån Köpenhamns skol-
trädgårdar som har mer än hundraåriga traditioner. Det största området vid Bispebjerg Bakke är en 
parkliknande miljö som innehåller oaser där mer än 30 klasser varje år odlar och även lagar mat på 
det de odlar. Camilla berättar om upplägget från frö till kåsa och om hur trädgårdarna finansieras  
 

• 12:00-13:00 Lunch - På Fredholms Matsalar - Vegetarisk varmrätt i säsong, sallad, smör, bröd, stilla och bubb-
lande bordsvatten, kaffe, te och liten kaka. 

 

Fortsättning nästa sida 

 



PROGRAM EFTERMIDDAG 

• 13:00.13:45 Miljöprojektet som blev ett permanent pedagogiskt verktyg  

- Odlingarna inne och ute är idag helt unika och en del av hela skolans hälsoprofil 

Andreas Andersson, NO – och Matematiklärare på Axonaskolan i Tollarp vill inspirera er som 
arbetar med barn och har funderat på att börja odla med dem eller kanske redan är igång och 
funderar på vad nästa steg skall bli. Andreas kopplar odlingen till måluppfyllelse i läroplaner och 
berättar om andra värden som han anser att odling i skola och förskola kan ge. Han ser odling 
som en stark, positiv och enande kraft som ger glädje, sammanhållning och stolthet hos både ele-
ver, personal och föräldrar. 
 

• 13:45-14:30 ”Undret Fröet” och visionen ”Folklig odling” 

- ”Det är fröet som får jorden att snurra” och ”Alla kan odla” 

Ulf Fransson, senior produktspecialist på Nelson Garden tar oss med i varma berättelser mot od-
landets själ och hjärta. Fröet har en magisk inneboende kraft och Ulf visar olika typer av fröer och 
dess väldigt skiftande utseende. ”Det skjuter ut ett rotskott och ett bladskott ur alla fröer med hjälp 
av lite vatten.” Visionen folklig odling är förlängningen av trenden att alla kan odla ute och inne 
året runt som Ulf genom sitt engagemang och arbete är med och utvecklar. 
 

• 14:30-15:00 Eftermiddagsfika med en stor varierad kakbuffé, lagrad ost ifrån Kristianstad, hemkokta marme-
lader och kex samt kaffe, te och juice 

 

• 15:00-15:45 Jord till bord med Årets förskolkock 2017  

- ”Sveriges bästa förskolemat genom ett arbete genomsyrat av måltidspedagogik” 

MIljana Vulovic, måltidspedagog och kock på Hamiltons förskola i Helsingborg blev av White 
Guide Junior utsedd till Årets förskolekock 2017 med motiveringen: ”För att du med kärlek, fanta-
sirikedom och stor yrkesskicklighet ägnar dina dagar åt att fostra matsmarta barn.”  Miljana kom-
mer att berätta om sitt arbete som förskolekock och måltidspedagog där förskolans odlingar och 
kök är centrala delar. Måltidspedagogik är på schemat varje dag och hon berättar om hur det hela 
kopplas till förskolans läroplan. Miljana berättar också om sin medverkan i projektet SmartMat i 
Helsingborgs stad där hon bland annat inspirerar, kockar, pedagoger och skolledare i måltidspe-
dagogik och klimatsmart mat. 
 

• 15:45- 16:30 Gemensam frågestund och slutligen mingel vid utställningen med mer tid för frågor, råd och tips. 

19:e juni 2018 

 

Plats: Norra Station och Fredholms Matsalar, Norra Stationsgatan 8C, Hässleholm (4 min från JVSTN). 

Tid: 09:30-16:30, tisdag 30:e oktober 2018, 

Pris: 1295 kr exkl. moms per deltagare med frukost, lunch och eftermiddagskaffe på Fredholms Matsalar. 

ERBJUDANDE: Anmäl Er senast 30:e september och gå 4 för 3  

Anmälan till jens@jvmr.se med sista dag 23:e oktober. Bindande anmälan men det går fint att byta ut deltagare.  

Ange namn och yrkesfunktion på deltagare, e-post till samtliga, ev. specialkost, fakturaadress och referens  


