
Informasjon til barnehager

Bli med og dyrk landet  

Norges Bondelag er 125 år i 2021, og i den forbindelse ønsker vi å invitere 
barnehager over hele landet med på prosjektet Vi dyrker landet. Vi ønsker å la barna 
bli bedre kjent med landbruket og lære om matens vei fra jord til bord.

I Innlandet Bondelag har vi vært så heldige å få med på laget grønnsaksbonde 
Louise Gjør fra Stange og Statsforvalteren i Innlandet, og vi ønsker å gi alle
barnehager i Innlandet muligheten til å dyrke sine egne grønnsaker!

Vi har kalt vårt prosjekt; Vi dyrker landet – grønne barnehager i Innlandet!
Det skal sies, at mange barnehager er veldig flinke til å dyrke grønnsaker allerede, 
men vi ønsker å få med alle!!

Det er viktig å få kunnskap om hvordan maten dyrkes, allerede i tidlig alder. I dette 
prosjektet kan barnehagebarna følge prosessen fra plante til grønnsak. Vanne, 
gjødsle, se og smake!

Prosjektet kan bidra til å oppfylle mange av målene som ligger i barnehagens 

rammeplan.
Innenfor fagområdet nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til kunnskap om 

og erfaring med lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan 
oppleve tilhørighet til nærmiljøet. Prosjektet gir matglede, ved å se at plantene 
spirer og gror og blir til grønnsaker, som kan spises. Grønnsaker er en stor del av vår 
matkultur og prosjektet kan bidra til at barna motiveres til å spise sunn mat, som 

igjen bidrar til god helse. Kunnskap, glede og mestring er viktig i hverdagen! Det er 
også viktig å gi barna kunnskap om at maten ikke kommer fra butikkhyllene, men at 
mye av den produseres ute på jorder og i fjøs rundt oss.

Koronapandemien har lært oss at selvforsyning er viktig. Det er ikke gitt at vi kan gå 
i butikken og kjøpe alt vi trenger. Mange har fått øynene opp for å kunne dyrke sine 
egne grønnsaker. Å gi barna innblikk i dette kan også inspirere foreldre og 
besteforeldre til å gjøre det samme. Vi ønsker også å skape forståelse for hva som 

ligger i matproduksjonen.



Dette prosjektet er et lavterskelopplegg, som alle barnehagene kan være med 

på. Plantene plantes på et egnet sted i barnehagen, i bakken, i kasser, i 

pallekarmer, i traktordekk e.l.

Barnehagene vil få et plantebrett med 24 planter, en plante-duk og litt 

gjødsel. Representanter fra det lokale bondelag vil stå for utleveringen.

Det er stor forskjell på klima og temperatur i Innlandet, så plantebrettene vil 

distribueres ut ifra det. 

Norges Bondelag har felles kampanjedag den 15. april, og da vil 8 barnehager i 

8 forskjellige regioner få sine plantebrett. Vi avtaler direkte med hver enkelt 

barnehage i disse tilfellene. 

Resten av plantebrettene blir distribuert ut i uke 20 (fra 18. mai). Det lokale 

bondelag vil ta kontakt med barnehagene direkte og avtale hvilket tidspunkt som 

passer. 

Vedlagt følger en bruksanvisning med informasjon om hvilke planter 

plantebrettet består av og hva som er lurt å gjøre underveis. Her er det også god 

informasjon om hver enkelt grønnsak.

Under Den grønne skolen (dengronneskolen.no) finner dere mye nyttig 

informasjon om bonden, vekster og dyr, som kan brukes under prosessen. Her 

vil det også i kalenderen, bli lagt inn datoer for når det er lurt å vanne, gjødsle 

osv. samt litt bilder. Dersom dere ønsker mer informasjon, er det bare å ta 

kontakt med det lokale bondelag eller Innlandet Bondelag sin administrasjon. 

Grønnsaksbonden selv, Louise Gjør, står også til tjeneste ved behov.

Vi ønsker å følge prosjektet i barnehagene rundt i hele Innlandet, men vi har ikke 

helt landet på hvilket digitalt kontaktpunkt vi ønsker å benytte til 

informasjonsutveksling og spredning. Vi må derfor komme tilbake til dette. 

Men, vi håper dere kan spre bilder på instagram, med emneknagg 

#vidyrkerlandet, #grønnebarnehageriinnlandet og 

#innlandetbondelag.

Vi vil da reposte disse på vår instragramkonto. På vår facebookside Innlandet 

Bondelag | Facebook vil det blir publisert innlegg underveis. Lik og del!

https://dengronneskolen.no/
https://www.facebook.com/innlandetbondelag


Dette prosjektet kan gi mulighet for mange aktiviteter for barna i barnehagen, her er 

det bare fantasien som setter grenser.

• Barna kan lære om hvordan planten lever, nok vann og sol, hva skjer når vi 
vanner og når sola står på? Insekter som kommer på plantene, sommerfugler 
likeså. Fotosyntesen, hva skjer?

• Bruke sansene; smake og lukte. 
• Informasjon kan hentes på Den grønne skolen (dengronneskolen.no)) som 

utgangspunkt i formidlingen
• På turer i nærmiljøet kan dere ta utgangpunkt i bondens virke og forklare ungene 

hva som er i jorda, hva det skal bli? 
• Det kan være små konkurranser underveis. Hvor mange insekter er det på 

kålplanta i dag?  Hvem har lengst grønnkål? Størst knutekål? osv.
• Når grønnsakene er høstet kan det arrangeres høsttakkefest med 

grønnsakssuppe o.l.

Vi håper at dette kan være et prosjekt som alle barnehager i Innlandet ønsker å ta del i 

og at dere får mye glede, nytte og lærdom ut av det.

Dere vil, som nevnt, bli kontaktet av det lokale bondelaget når utleveringen nærmer 

seg.

En takk til våre samarbeidspartnere:

Fredheim gård - grønnsaksbonde Louise Gjør

Norgro – leverandør av frø til plantene

Statsforvalteren i Innlandet – kontakt med for barnehagene

https://dengronneskolen.no/

