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Ansøgning til Nordea-fondens Bestyrelse

1. TITEL
Haver til Maver – national udbredelse af et gastronomisk skolehavekoncept

2. RESUMÉ
Haver til Maver er et gastronomisk skolehavekoncept, der blev stiftet i 2006 som en almennyttig forening, og er i
dag et omfattende tilbud med skolehaver, udendørs madlavning og naturformidling. En skoleklasse, der deltager
i Haver til Maver, besøger stedet 8-10 hele skoledage gennem vækstsæsonen april-oktober. Hver skoleklasse har
deres eget jordstykke med haver, hvor eleverne lærer at dyrke økologiske grøntsager. Børnene lærer at tilberede
grøntsagerne sammen med en kok, og en naturvejleder sørger for opdagelser og aktiviteter i naturen. Det er
denne kombination af havedyrkning, gastronomi og natur, der gør Haver til Maver til et unikt læringskoncept.
Haver til Maver er lokaliseret på Krogerup Avlsgård ved Humlebæk. Konceptet er udviklet sammen med Fredensborg Kommune, hvor alle skoler nu er med. I Odense Kommune kører Haver til Maver på tredje sæson. Samlet
har de 2 kommuner siden 2006 i alt haft 8.000 børn igennem et Haver til Maver forløb.
I dette forår (2013) starter Haver til Maver endvidere op på Rabarbergården i Gribskov, I Hallingelille økolandsby
i Ringsted, i Vejle hos 25 dagplejere, i Tårnby kommune1 og i Jelling2. Haver til Maver har også været med til at
starte et projekt for børnehavebørn hos Børnehusene i Kokkedal, hvor 5 børnehaver er gået sammen om et stykke
jord, med højbede, udekøkken og høns. Dermed er Haver til Maver med til at sikre, at mindst 28003 nye børn i
næste sæson får jord under neglene. Vi har derfor vist, at vi både har platformen, tilgængelig viden og erfaringen
til at kunne lykkes med en udrulning af projektet. Vi mangler blot ressourcerne til en national udrulning, så vi kan
få mange flere med.
I foråret 2014 starter Haver til Maver desuden op i Bernstorffsparken i Gentofte. Projektet har modtaget en donation fra Naturstyrelsen til opstart, og skal være en børnekøkkenhave, hvor skolebørn kan få motion og viden om
natur, gastronomi og havedyrkning.
Flere andre kommuner, private organisationer og ildsjæle ønsker at starte op og søger vores hjælp. Vi ønsker at
bygge bro mellem viden og praksis og søger derfor Nordea-fonden om midler til udbredelse af gastronomiske
skolehaver i hele Danmark.
Vores vision er, at skolebørn i alle egne af landet skal have et tilbud om at blive involveret i havedyrkning, madlavning og naturoplevelser og få del og glæde i de oplevelser, læring og sociale gevinster, der opstår, når børn
dyrker deres egne råvarer og laver deres egne måltider.

1
2
3

Sidste sæson kørte Haver til Maver projektet på to skoler, denne sæson udvides der med to mere. Projekterne ligger lokalt på skolerne.
Projektet i Jelling er endnu ikke kommunalt finansieret.
Antallet inkluderer Haver til Maver i Odense og i Fredensborg.
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I 2011 evaluerede Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Haver til Mavers pædagogiske effekter. Evalueringen viser, at Haver til Maver har en positiv indvirkning på børns selvværd, trivsel, læring samt fysiske og mentale
sundhed, og at et forløb i Haver til Maver sætter særdeles positive spor i børnenes hverdagsliv.
Vores mål er, at vi over 3 år vil starte over 10 større og et antal mindre skolehaveinitiativer op i Danmark, med
udgangspunkt i det afprøvede Haver til Maver. Vi vil gerne hjælpe med at udvikle lignende projekter og undervise
og støtte de organisationer, der gerne vil starte op. Vi vil gerne dele ud af vores erfaringer og på den måde sørge
for, at de nye, der skal i gang bliver kvalificerede til at undervise børn i haver, mad og natur.
Nordea-fondens støtte vil være med til at sikre, at mindst 8.000 nye børn over en 3 årig periode bliver involveret
i et Haver til Maver projekt, hvor børn får jord under neglene, gastronomiske oplevelser og lærer om naturen i
naturen. Samtidig vil omkring 620 lærere også blive engageret og involveret i denne form for udeundervisning,
ligesom der vil være afsmittende effekter for børnenes familier, idet børnene udvikler sans og smag for bæredygtige og nærende vaner, som de tager med hjem. Synligheden og effekterne af nye projekter vil således blive
vidtrækkende.
OM FORENINGEN HAVER TIL MAVER
Haver til Maver er en nonprofit organisation beliggende på Krogerup Avlsgaard i Humlebæk. Projektet blev startet
i 2006 af Søren Ejlersen (se vedhæftet CV bilag 10). Fra at være et spinkelt koncept har Haver til Maver vokset sig
stort og er efterhånden blevet et ret omfattende tilbud til alle skolerne i Fredensborg kommune. Stedet besøges
hvert år af i alt 1100 børn, som alle kommer 8-10 gange i løbet af vækstsæsonen, og det er primært målrettet
elever i 1-6. klasse, men også børnehaver, børnehaveklasser og specialklasser bruger faciliteterne på forskellig vis.
Haver til Maver er beliggende på samme adresse som Aarstiderne, hvilket har muliggjort udviklingen af det der
nu udgør grundkonceptet i Haver til Maver. Aarstiderne leverer økologisk frugt, grøntsager og måltidskasser til
private og firmaer. Der er vandtætte økonomiske skodder mellem Haver til Maver og Aarstiderne, men begge
vinder alligevel på samlokaliseringen. Haver til Maver får lidt billigere jord- og kontorleje, fri adgang til økologiske
grøntsager, samt god energi fra mennesker ansat i Aarstiderne. Aarstiderne vinder på det, fordi alle de mange
børn skaber god energi og giver liv til gården. Man kan selvfølgelig sætte spørgsmålstegn ved, om et Haver til
Maver uden Aarstiderne kan fungerer med samme succes. Vi mener, at de nye projekter vi har været med til at
starte op, er et bevis på, at det godt kan lade sig gøre. Projektet i Odense eksisterer eksempelvis for tredje sæson,
og det samme er tilfældet for de nye projekter, som starter op denne sæson.
HVORFOR VIL VI HAVER TIL MAVER?
Vi gør det fordi, det giver mening, og fordi vi ved, det virker! Det ved vi, fordi vi for det første kan se det. Vi ser
glade børn, motiverede børn, børn der har hænderne dybt begravet i jorden, børn der hiver deres egne grøntsager
op af jorden, børn der laver retter af grøntsagerne og spiser litervis af suppe, fladbrød og grøntsagswok. Børn der
nyder naturen og lærer om insekter, fisk og planter. Børn der hopper og springer i halmborgen, og løber til skoven,
vandhullet eller hen for at hilse på køerne.

3. VISION OG FORMÅL
VORES VISION
Børn i hele landet skal involveres i havedyrkning, madlavning og naturoplevelser og få del og glæde i de oplevelser, læring og sociale gevinster, som findes, når børn dyrker deres egne råvarer og laver deres egne måltider
VORES MÅL
Det overordnede formål er, at der i en periode på tre år startes mindst 10 større og et tilsvarende antal mindre
skolehaveinitiativer spredt rundt i landet, med udgangspunkt i det afprøvede Haver til Maver. Vi skal støtte udviklingen af lignende projekter og undervise og skabe netværk for de organisationer, der gerne vil starte Haver til
Maver, så de bliver kvalificerede til at undervise børn i haver, mad og natur.
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4. ØKONOMI
Projektet bygger på eksisterende erfaringer fra lokale projekter i Fredensborg og Odense, samt evalueringer heraf.
Forudgående investeringer er således på ca. 9.5 millioner kr. der dels er bevilget fra Egmontfonden og Trygfonden,
finansieret af kommunerne og gennem en væsentlig ildsjælekraft, ressourcer og CSR-aktivitet fra Aarstiderne.
De aktiviteter, der søges støtte til i udbredelsesfasen, er først og fremmest kommunikation af erfaringer og inspiration, netværk og konferencer, rådgivning og konkret hjælp til etablering, et mindre etableringstilskud til ca. 10
større og 10 mindre Haver til Maver projekter rundt i Danmark samt evaluering og dokumentation af indsatserne.
Gældende for størstedelen af initiativerne er, at de er finansieret kommunalt, og at de er bakket op lokalt af
skolelederne. De økonomiske midler kommer typisk fra en bæredygtighedspulje, et sundhedsinitiativ eller anden
finansiering, hvor et initiativ kan udvikles over en årrække og efterfølgende blive en del af et kommunalt driftsbudget. – som det er sket i Fredensborg kommune.
Se vedhæftede budget i bilag 1
HVORDAN VIL VI FORDELE ØKONOMIEN PÅ INDSATSERNE?
Haver til Maver ønsker at ansøge Nordea-fonden om 9.994.500 kr. til udbredelse af skolehaver i Danmark.
Midlerne skal fordeles på 5 områder:
ORGANISATION:
Projektets gennemførsel sker grundlæggende igennem en styrkelse af Haver til Mavers organisation og ved at
have de bedste undervisere til at virkeliggøre en række projekter, (skitseret nedenfor) og til at hjælpe nye samarbejdspartnere godt i gang. Samlet styrkes Haver til Maver med 3 årsværk indenfor 1. Ledelse/projektstyring og
økonomi. 2. Underviser/Supervisor indenfor gastronomi, have og opstart af skolehaver. 3. Kommunikation.
Beløb: 5.739.000 kr. fordelt over 3 år.
UNDERVISNING OG FORMIDLING:
Indenfor 3 områder laves følgende initiativer: 1. Til opkvalificering og undervisning af nye projektpartnere udvikles
en række ny undervisningsformer indenfor opstart og drift af skolehaver. 2. Derudover udvikles og gennemføres en
nordisk konference om skolehaver, samt 3. Ny PR- og markedsføringsstrategi til at underbygge den nationale udbredelse.
Beløb: 930.500 kr. fordelt over 3 år.
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WEBUDVIKLING
Til Haver til Mavers online tilstedeværelse laves 3 initiativer. 1. Der skal skabes sammenhæng i undervisningen
mellem skolehave og klasselokale, og kommunikationen med forældre og lærere skal udvikles og dermed optimeres. 2. Netværk, viden, undervisningsmateriale og kommunikationsplatforme skal gøres nemt tilgængeligt for
nye Haver til Maver partnere. 3. Der skal udvikles et samlingssted for skolehaveaktiviteter i Danmark.
Beløb 995.000 kr. fordelt over 3 år.
HAVER TIL MAVER UDBREDELSE – ØKONOMISK OPSTARTSHJÆLP TIL NYE INITIATIVER
Til nye skolehaver laves en pulje, hvor der afsættes midler til at hjælpe nye initiativer i gang. Midlerne bruges til
de fysiske installationer og til at skabe de rammer, som kendetegner en Haver til Maver skolehave og er nødvendige for at kunne gennemføre undervisning i udekøkken, have og natur.
Over 3 år ydes opstartshjælp til 10 større projekter og 10 mindre projekter. Opstartshjælp vil være 10 % af den
finansiering, som nye samarbejdspartnere bruger på projektet. Dog max 85.000 kr. for et større initiativ og max
25.000 kr. for et mindre initiativ.
Erfaringen viser at nye kommuner og samarbejdspartner, som etablerer store skolehaver (Odense, Gribskov og
Fredensborg) investerer i gennemsnit 500.000 til 830.000 kr. i driften pr. år. Vi forventer at egenfinansieringen fra
kommuner og samarbejdspartnere til de 10 større initiativer vil ligge på mellem 300.000 til 750.000 kr om året.
Vurderet ud fra den aktuelt kendte interesse, skønnes de ca. 20 større og mindre lokale projekter at være realistiske i projektperioden. Projektorganisationen, som skitseret i denne ansøgning, er dimensioneret til at håndtere
såvel en bred offentlig interesse som de konkrete etableringsprojekter, men vil kunne skaleres, hvis man ønsker at
igangsætte endnu flere lokale projekter.
Beløb 1.780.000 kr. fordelt over 3 år fordelt på
• Startpuljehjælp til nye initiativer 1.100.000 kr.
• Børnekogebog 280.000 kr.
• Udviklingsomkostninger, samt kørsel og materialer 400.000 kr.
ANTAL NYE INITIATIVER OG ANTAL DELTAGERE
			
Antal
					

Beløb til			
installationer		

Antal		Antal deltagende 		
børn		
undervisere, lærere og lign.

2014
Stor skolehave		 2		 170.000		 1.300			
Lille skolehave		 2		 50.000			 400		
				
2015 			
Stor skolehave		 5		 425.000		 3.100			
Lille skolehave		 5		 125.000			 900		
				
2016 			
Stor skolehave		 3		 255.000			1.800		
Lille skolehave		 3		 75.000			 500		
				
I alt				 20				 8.000			

90
30

250
70

140
40
620
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EVALUERING
Til evaluering af udbredelsen og til løbende at dokumentere og justere Haver til Mavers indhold og struktur, vil vi
lave en forskningsbaseret evaluering og effektmåling i samarbejde med en organisation, som eksempelvis Institut
for Uddannelse og Pædagogik (DPU).
Beløb 650.000 kr. fordelt over 3 år.

5. FORVENTEDE RESULTATER OVER 3 ÅR
I perioden 2014 – 2017 forventer vi
- at Haver til Mavers ide, metode og pædagogik udbredes til min. 10 kommuner og et antal mindre
		 initiativer i form af lokale satsninger – og samlet når ud til mindst 8.000 børn.
- at de 8.000 involverede børn opnår kompetencer inden for gastronomi, have og natur.
- at minimum 625 skolelærere klædes på til at arbejde med Haver til Maver.
- at kommunale embedsfolk og politikere får indsigt og beslutningsgrundlag til at inddrage Haver til Maver
		 i lokal sundheds- og skolepolitik.
- at der efter 3 år er skabt et selvbærende nationalt skolehaveliv, som primært finansieres af lokale
		 initiativer og kommuner.
- at et nyt website bruges aktivt af børn, lærere, forældre og netværk. Det skal være et brugervenligt
		 værktøj, som binder Haver til Maver og undervisningen sammen.
- at værktøjer, undervisningsmateriale og netværk via web stilles gratis til rådighed for alle, som ønsker
		 at arbejde med skolehaver.
- at websitet bliver et samlingssted for skolehaveaktivitet i Danmark.
- at der etableres følordning for minimum 20 nye aktører, hvor de følger erfarne Haver til Maver praktikere.
- at der etableres uddannelsessamarbejde med min. fire uddannelsesinstitutioner inden for fx sundhed,
		 ernæring, naturvejledning og friluftsliv.
- at der etableres et Haver til Maver aktør netværk med min. 40 deltagere fra de lokale Haver til Maver 		
		 projekter, og at der gennemføres to årlige møder i netværket.
- at der afholdes en nordisk konference i 2015, hvor netværk og ny viden indenfor området formidles
		 og sikres inspiration. Til konferencen forventes min. 200 deltagere.
- at der er udviklet og publiceret en børnekogebog, som kan bruges af alle børn, og om styrker børns 		
		 muligheder og lyst til at lave mad derhjemme.
- at nuværende og nye forskningsresultater løbende anvendes til at forbedre metoder
		 og pædagogik, og at få det integreret i Haver til Mavers undervisningsmateriale og koncepter.
- at evalueringen gennemføres i overensstemmelse med evalueringsdesignet, og at
		 evalueringen publiceres i et offentligt tilgængeligt forum.
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6. MÅLGRUPPER
Projektets målgruppe er først og fremmest skoleelever i alderen 6-12 år, som får mulighed for at deltage i Haver
til Maver som et integreret element i deres undervisning. Desuden er der initiativer på vej til børn i dagtilbud.
Sekundære målgrupper er lærere, pædagoger, og andre fagprofessionelle, som kokke og naturvejledere, som
bliver klædt på til at arbejde med og støtte børnene i deres læring og oplevelser i Haver til Maver. En anden vigtig
sekundær målgruppe er børnenes forældre, søskende og andre nære relationer, som stifter bekendtskab med
Haver til Maver gennem børnenes fortællinger om skoledagen i Haver til Maver, hvilket spiller en væsentlig rolle
i forankring af læring og oplevelser i dagligdagens vaner og livskvalitet. Sideløbende samarbejder Haver til Maver
med uddannelsesinstitutioner således, at Haver til Maver nogle steder indgår som element i uddannelsen af fremtidens fagprofessionelle inden for læring, pædagogik, ernæring og sundhed.

7. BAGGRUND

?! !

!

SÅDAN BRUGER SKOLERNE HAVER TIL MAVER
En skoleklasse, der deltager i Haver til Maver, besøger stedet 8-10 gange
på skoledage i vækstsæsonen april-oktober. Hver skoleklasse har deres eget
jordstykke med haver, som eleverne passer i grupper, og hvor de lærer at dyrke
økologiske grøntsager. I specialdesignede udekøkkener tilberedes grøntsagerne
sammen med en kok, og en naturvejleder sørger for opdagelser og aktiviteter
i naturen. Det er denne kombination af havedyrkning, gastronomi og natur,
der gør Haver til Maver unikt. I Haver til Maver er maden således central, og
gastronomien og omgangen med grøntsagerne bruges som midler til maddannelse. Med en holistisk forståelse bliver duft, synsindtryk og smag centrale
elementer samtidig med, at konkrete madlavningsfærdigheder og forskellige måder at tilberede mad på
(koge, stege og bage) er essentielt for børnenes gentagne besøg i udekøkkenet. Når klasserne besøger Haver
til Maver, er der mange fag i spil.

!

I Haver til Mavers begyndelse var det næsten udelukkende natur/teknik lærere, der tog af sted med eleverne,
men i dag er det i lige så høj grad lærere fra fagene dansk, hjemmekundskab og matematik, som integrerer Haver
til Maver i deres undervisning. Der bliver skrevet tekster, regnet grøntsagers vægt og massefylde, taget billeder,
fortalt historier og lavet kokkeskole, og mange lærere tager Haver til Mavers indhold med hjem til skolen, hvor de
arbejder videre med området.
HVAD ER DET HAVER TIL MAVER KAN?
Haver til Maver har en tilsyneladende særdeles positiv indvirkning på børns selvværd, trivsel, læring samt fysiske
og mentale sundhed, hvilket som sagt bliver konkluderet i evalueringen: Haver til Maver – et studie af engagement, skolehaver og naturformidling af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU, AU). Evalueringen blev udført
med støtte fra Trygfonden.
Evalueringen viser, at Haver til Maver er et sted, hvor børn lærer noget om grønsagsdyrkning, natur og madlavning samtidig med, at de får nye autentiske oplevelser. Desuden styrkes børnenes sociale og personlige kompetencer, hvor samarbejde, selvtillid og mod er centrale størrelser. Børnenes relationer til hinanden og til deres
lærere styrkes, og Haver til Maver skaber et trygt rum, hvor den svære samtale og bedre konfliktløsning kan finde
sted. Anden international forskning viser tillige, at deltagelse i denne form for udeundervisning har sundhedsfremmende effekter. Det samlede billede er, at der findes betydelig dokumentation for, at det at arbejde med
skolehaver, natur og madlavning kan være med til at fremme børns sundhed og deres maddannelse. Maddannelse handler om at få indsigt, viden og erfaring med madlavning, at vide noget om råvarekvalitet og smag.
At få madmod - dvs. at være åben overfor nye retter og ganske simpelt opleve glæde, nysgerrighed og lyst til
at lave mad og til at spise den sammen med andre.
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Haver til Maver hviler således på både praktisk erfaring, løbende positive evalueringer og og en solid forskningsbaseret viden. I en fremadrettet indsats vil vi derfor kunne bygge bro mellem viden og praksis, og dermed
involvere endnu flere børn i haver, natur og udemadlavning.
Haver til Maver på Krogerup Avlsgaard og i Odense besøges årligt af omkring 1700 børn. Det pædagogiske
program favner alle børn og handler om, at børn ikke differentieres i eksempelvis fagligt stærke eller svage børn,
ej heller i inklusion eller eksklusion eller i socialt kompetente eller inkompetente børn. Uderummet giver plads
til alle, også de børn der råber lidt højere og har brug for mere albuerum end andre børn, og de børn, der har
særlige behov. Mange skoler slås i dag med den udfordring, det er at rumme og undervise de børn, der ikke trives
i den danske folkeskole. Det går især udover de drenge, der kan have svært ved de mange stillesiddende aktiviteter, der foregår i skolen. Haver til Maver tager udgangspunkt i det, børnene kan – ikke i det, de ikke kan. Der
fokuseres på en oplevelsesbaseret pædagogik, hvor formidlingsorienteret undervisning viger til fordel for at give
eleverne personlige og konkrete sansemættede oplevelser og erfaringer. De anerkendende og positive læringsoplevelser i Haver til Maver sætter på forskellig vis positive spor i børnenes øvrige skoleliv. I den aktuelle skoledebat er disse resultater væsentlige input i skolernes og kommunernes overvejelser.
UDFORDRINGER SET I ET KRITISK PERSPEKTIV
Evalueringen fra DPU peger på, at Haver til Maver overvejende er et positivt initiativ, men at der selvfølgelig er
nogle udfordringer i projektet, som skal overvejes, når projektet skal implementeres nye steder. Haver til Maver
har det seneste år arbejdet for at løse udfordringerne i Haver til Maver i Fredensborg. Udfordringerne er:
• Stedet/rammerne/underviserne: Hvis Haver til Maver økonomisk skal hænge sammen, kræver det optimalt
set allerede eksisterende gode rammer sådan, at et kommende Haver til Maver team ikke skal starte fra bun		
den med at skaffe dyrkbar jord, rindende vand, toiletforhold osv.
Noget af det, der kendetegner Haver til Mavers undervisere er autenticitet og entusiasme. Derfor er det uhyre
vigtigt, at nye Haver til Maver undervisere skal udvikle mentalt ejerskab til deres projekt, så derfor skal der 		
være plads til, at den enkelte underviser kan forme sit eget felt.
• Lærernes didaktiske kompetencer: Elevernes læringsudbytte i Haver til Maver afhænger i høj grad af, hvor
vidt lærerene formår at bringe Haver til Mavers faglige indhold i spil før og efter elevernes besøg i Haver til
Maver. Nye projekter skal forholde sig til, hvordan de klæder lærerene på, sådan at lærernes didaktiske
kompetencer bedst muligt udvikles i forhold til Haver til Maver.
• Kommunikation og værdier: det er vigtigt, at Haver til Maver er tydelig i sin kommunikation og omkring de 		
bagvedliggende værdier i projektet. Evalueringen peger på, at forældrene til de tilknyttede elever ønsker mere
indblik i Haver til Maver, sådan de ved hvem, hvordan og hvad projektet handler om, og så de kan støtte deres
børns lærerproces.
• Økonomi og ledelse: en anden vigtig overvejelse i forhold til implementeringen af et nyt Haver til Maver
projekt er naturligvis økonomien. Hver enkel kommune skal overbevises om, at projektet giver god mening og
at de får ”value for money”. Den lokale ledelse skaber mest ejerskab, men der kan også være et ønske fra
kommunal side om at lede et kommende projekt. Projektet i Odense er et eksempel på et kommunalt ledet
projekt. Projektet i Gribskov er et eksempel på et kommunalt støttet projekt, men hvor ledelsen er lokalt 		
forankret.
Disse elementer er Haver til Maver i Fredensborg i gang med at løse, og det er samtidig aspekter, som vi har 		
søgt at integrere i denne ansøgning, sådan at der allerede er taget højde for disse udfordringer i forhold til
nye projekter.
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8. PROJEKTETS INDHOLD, HOVEDAKTIVITETER OG ARBEJDSMETODE
STATUS FOR HAVER TIL MAVER?
Haver til Maver arbejder for, at skoleelever og de mindre børn landet over, skal have muligheden for at få og
dyrke deres egen have (råvarekendskab), for at lave mad i udekøkkener (gastronomisk dannelse) og få oplevelser
i naturen (sammenhængsforståelse). Med støtte fra Trygfonden har vi udarbejdet en Haver til Maver manual, der
beskriver, hvad Haver til Maver er, og hvad man som lærer, underviser og kommune skal gøre for at komme i gang
med et projekt. Samtidig bevilgede Trygfonden i 2010 penge til opstart af et Haver til Maver projekt i Odense, der
dette forår kører på 3. sæson, og nu med 100 % finansiering fra kommunen.
Haver til Maver arbejder fortsat på, at børn i Fredensborg kommune skal få den bedste undervisning indenfor gastronomi, naturvejledning og havedyrkning og vi har et tæt samarbejde med skoleafdelingen i kommunen. Haver
til Maver på Krogerup Avlsgaard vil gennemgående være det eksemplariske Haver til Maver. Det gode eksempel,
hvor undervisningen er af høj kvalitet, og hvor nye projektejere kan modtage undervisning i og opleve Haver til
Mavers metode og pædagogik i praksis.
Interessen for skolehaver som undervisningsform er stigende mange steder i verden, ikke mindst i Australien,
USA og store dele af Europa. I Danmark oplever vi, som det fremgår, en stærkt spirende interesse. Den store interesse baserer sig ikke mindst på de erfaringer og den forskning som resultaterne bygger på. Derfor mener vi nu,
at tiden er moden til at gå ind i en ny fase og udrulle konceptet på nationalt plan. De mange henvendelser vi får,
fortæller os, at de interesserede i høj grad har brug for både støtte og vejledning, når de skal starte nye projekter
op. Da kommunernes økonomi er trængt vil en videre udbredelse være afhængig af fondsstøtte.
Erfaringer fra både Haver til Maver og Københavns Skolehaver viser, at hvis der ikke er sat midler af til videndeling, udbredelse og følordninger, prioriteres dette sjældent. Begge projekter arbejder med budgetter, der ikke
efterlader midler til udbredelse. Vi er derfor af den overbevisning, at skolehaveudbredelsen vil få meget vanskelige kår, hvis ikke der suppleres med en finansiering, der også dækker innovation, implementering og spredning
til udbredelse.
HVORDAN VIL VI UDBREDE HAVER TIL MAVER?
Arbejdet med at udrulle Haver til Maver nationalt vil foregå gennem 5 indsatser, som samlet vil biddrage til at
nå projektets målsætning.
A.
B.
C.
D.
E.

Organisering
Etablering og finansiering af lokale projekter
Videndeling, netværk og uddannelse
Kommunikation og webunivers
Evaluering og dokumentation

Vores erfaring er, at skolehaver og de gastronomiske havekoncepter varierer i størrelse og organisering fra sted
til sted. Fælles for de forskellige projekter er, at de tager udgangspunkt i det oprindelige Haver til Maver, og at de
efterfølgende gør projektet til deres eget i forhold til stedets lokale særpræg, kompetencer og økonomi. De projekter vi allerede har været med til at inspirere/iværksætte, er gode eksempler på den variation og mangfoldighed
Haver til Maver rummer. I Odense er Haver til Maver eksempelvis etableret i et kolonihaveområde på ½ hektar,
hvor området består af haver, udekøkken, æblelund og bistader. Rabarbergården i Gribskov er på en gård med får
og høns og har fokus på brobygning og inklusion gennem haver og udekøkken. I Vejle er Haver til Maver etableret
lokalt hjemme hos hver enkel dagplejemor. I Ringsted er projektet skabt hos en økolandsby med kubehuse, geder,
får osv. I Tårnby er Haver til Maver placeret på skolerne, med højbede og et enkelt bålkomfur. Nogle steder er
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det private ildsjæle, der starter op, og kommunen der efterfølgende overtager aktiviteterne, andre steder er det
kommunen eller en skole der går i gang, og den mangfoldighed skal vi kunne rumme fortsat, mens grundideen,
dogmerne og pædagogikken forbliver den samme.

				

DOGMERNE I HAVER TIL MAVER ER:

				
1.
					
				
2.
					
				
3.
				
4.

Projektet skal bestå af haver, natur og madlavning
og disse tre elementer skal vægtes lige højt.
Der skal praktiseres en anerkendende og
inkluderende pædagogik.
Undervisningen skal være oplevelsesbaseret.
Økologi er et grundvilkår.

Man kan ikke kalde sit projekt for Haver til Maver, hvis man ikke lever op til disse fire dogmer.
Forskelligheden i projekterne viser den variation af kompetencer Haver til Maver kan møde i udbredelsesøjemed.
Det stiller dermed krav til de forskellige kompetencer, vi skal komme op med, når nye projekter skal udvikles og
etableres.
A. ORGANISERING
Projektorganisationen omkring udbredelsen vil udgøre en fast kerne af både eksisterende kræfter og en ny række
kompetencer, som kan styrke den nationale udbredelse.
Blandt de nuværende kræfter er: Camilla Roed Otte, folkeskolelærer og cand. pæd. i generel pædagogik,
medforfatter på DPU´s evaluering af Haver til Maver og i dag chef for Haver til Maver.
Søren Ejlersen, stifter og bestyrelsesformand for Haver til Maver og medstifter af Aarstiderne, samt Jacob Dietz,
iværksætter i Haver til Maver og ansvarlig for finansiering og økonomi.
Tilsammen har de i samarbejde med driftsholdet i Haver til Maver en helt nødvendig viden og mange års erfaring med opstart af projekter i Haver til Maver. Driftsholdet består i øvrigt af Trine Olsen (kok og folkeskolelærer),
Karen Andersen (jordbundsbiolog og gartner) og Peter Laxdal (skov- og landskabsingeniør og naturvejleder).
Til at løfte nærværende projekt ansættes derudover samlet 2 årsværk med kompetencer indenfor PR/kommunikation til at varetage rekruttering af nye partnere, samt kommunikation af projektet og gerne personer(er) med
kompetencer indenfor gastronomi, naturvejledning havebrug, iværksætteri og projektplanlægning.
Projektgruppen ledes af Camilla Roed Otte og derudover bidrager Haver til Mavers stab af undervisere, samt organisationens netværk med specialister indenfor web, organisering, gastronomi, naturvejledning, havebrug og pædagogik.
Haver til Mavers bestyrelse består i dag af: Søren Ejlersen (Formand), Anette Hartvig Larsen (Administrerende
direktør i Aarstiderne), Jesper Alstrøm (Chef skolekonsulent i Fredensborg Kommune) og Jette Winberg (Advokat
i Hewlett-Packard). Bestyrelsen afholder møder 4-5 gange om året, hvor de følger projektet og er med inde over
store beslutninger. Bestyrelsen vil årligt modtage indstillingerne omkring nye projekter, som de så tager stilling til
og godkender eller afviser.
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Der nedsættes desuden til projektet et rådgivende udvalg (Advisory Board) på 3-4 personer bestående af en
sundhedspædagogisk/udeskole forsker, en kok med høj gastronomisk kompetence og gennemslagskraft samt en
beslutningstager fra en kommune med indsigt i samarbejdsmuligheder og faldgruber i kommunalt regi.
Bestyrelsen for Haver til Maver mødes 1-2 gange årligt med det rådgivende udvalg. Eventuelle væsentlige afvigelser fra projektplanen vil blive drøftet med udvalget.
B. ETABLERING OG FINANSIERING AF LOKALE PROJEKTER
Vi har i dag kontakt til en lang række interesserede kommuner og privatpersoner, og mødet med dem er sket
igennem netværk og PR – eksempelvis besøg på Haver til Maver på Krogerup Avlsgaard, til konferencer, netværksmøder og lignende – eller via avisartikler eller i forbindelse med publikationer fra DPU´s evaluering. Ad
den vej finder mange inspiration til at gå i gang med et projekt, der i vision og mål ligner Haver til Maver. Det er
meget forskelligt, hvor langt de forskellige interesserede er i forhold til opstart af et projekt. Vi har eksempelvis
kontakt med en biolog i Ølstykke, som ønsker at starte Haver til Maver op, og hvor en lokal grøntsagsproducent
tilbyder at stille jord til rådighed. Områdets skoler er interesserede, og materiale til præsentation på kommunens
skoleledermøde er under udarbejdelse. Lolland kommune er interesseret i at starte Haver til Maver op som et
sundhedsprojekt, og de er i gang med at finde interne midler samt praktikere, der kan udføre projektet (se bilag 2
for en interessetilkendegivelse fra Lolland kommune). Resen skole i Skive har allerede fundet kommunale midler,
og er nu ved at etablere udekøkken og haver4 med henblik på at starte op dette forår. De tre nævnte projekter
illustrerer en variation i interessen for at starte en lokal udgave af Haver til Maver op. Denne mangfoldighed kan
rummes i Haver til mavers organisation, og måden vi arbejder på.
Når nye partnere ønsker at gå i gang, så er et vigtigt punkt naturligvis økonomien. For at sikre en bæredygtig
fremtid, skal finansieringen findes lokalt, og helst som et kommunalt tilbud. Eksempelvis er projekterne i Odense,
Fredensborg, Vejle og Gribskov helt eller delvist finansieret af en offentlig instans. På bilag 3 kan du læse om
Gribskovs kommunale indsats. Projektet i Jelling skal i første omgang finansieres gennem private samt fondsmidler, sidenhen er målet at få kommunal finansiering.
Fredensborg Kommune betaler årligt 820.000 kr. til driften af Haver til Maver – dette giver dem adgang til 45
skolehaver på Krogerup Avlsgaard og samlet 1100 børn, som deltager i et Haver til Maver forløb i en sæson. De
første år blev Haver til Maver fuldt finansieret af Egmontfonden, men sidenhen har Fredensborg kommune betalt
100 % for Haver til Mavers drift.
Odense Kommune har de 2 første år drevet skolehaverne for 700.000 pr. år. Efter aftale finansierede Trygfonden
projektet 50 % de første 2 år. Dette 3. år er projektet finansieret 100 % af Odense kommune.
Vores erfaring viser, at jo bedre den lokale finansiering er – jo mere bæredygtigt er projektet. Der er dog ingen
tvivl om, at nye projekter vil drage stor nytte af at modtage en lille procentdel (omkring 10 %) som startfinansiering til deres lokale projekt. Startfinansieringen skal som udgangspunkt gå til etablering af nødvendigt udstyr hos
de nye projektpartnere, og etableres i fællesskab for at sikre rammerne fra start. Startfinansieringer skal følges
af en kontraktmæssig forpligtelse, hvor den nye partner kommitter sig til en økonomisk aftale, hvor de tilfører de
sidste 90 % til driften og etableringen. Endvidere vil små projekter kunne få tilført et mindre beløb (ca. 25.000,-)
til opstartshjælp.
Til etablering af Haver til Maver er der udviklet den Haver til Maver manual, som er nævnt ovenfor. Manualen
gennemgår systematisk alle elementer af Haver til Maver og indeholder tips, vejledninger, billeder samt en
masse gode råd fra nogle af de mennesker, der er kommet i Haver til Maver gennem flere år. Manualen beskriver
desuden den scenografi og det æstetiske udtryk Haver til Maver besidder, og som vi finder vigtigt at bibeholde.
Eksempelvis ønsker vi at overføre Haver til Mavers flag, udekomfurer og arbejdsborde.
1

Resen skole i Skive kalder deres projekt fra Næring til Læring.
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Selv med en udførlig manual er der behov for at
hjælpe praktisk med de fysiske installationer på stedet, samt hjælp til at løse dagligdagens udfordringer,
hjælpe nye projektledere med struktur og netværk,
pædagogik, didaktik, projektudvikling og kommunikation til forældre, presse og kommune. De ansatte
personer vil med deres brede viden og færdigheder
gå ind og understøtte projektudviklingen lige der, hvor
der er behov for det.
TYPISK LAVES DER 2 FORSKELLIGE
FORMER FOR HAVER
1. Den store skolehave
En stor skolehave med plads til 20 til 40 skoleklasser.
Typisk etableret i en kolonihave, et bynært landbrug,
en park eller andet sted, hvor der måske allerede er
faciliteter i form af et skur, bygning og jord, der er egnet til dyrkning. Når en større skolehave etableres, er der
typisk en eksisterende organisation til at bakke op omkring det – som tilfældet i Odense, hvor det var en eksisterende skolehave, samt en skolelærer der allerede (i et begrænset timeantal) underviste i skolehaver efter skoletid.
2. Den lille skolehave
Den lille skolehave ses typisk i sammenhæng med en lokal skole eller institution, som dyrker jorden omkring
skolen. Skolen har måske investeret i højbede, et enkelt bålkomfur og bakkes op af en lokal gartner eller kok –
som tilfældet i Kokkedal, hvor Børnehusene Kokkedal har etableret 5 højbede, som 5 institutioner bruger i deres
undervisning omkring jord til bord, madlavning og natur. I alt har 125 børn deres gang i projektet
HVORDAN UDVÆLGES NYE PARTNERE TIL HAVER TIL MAVER OG HVORDAN LAVES EN AFTALE?
Når nye Haver til Maver partnere udvælges, gennemgås en proces, hvor de vurderes ud fra 8 succeskriterier. Forskellige partnere har forskellige styrker og svagheder og selve vurderingen bliver samtidig grudlaget for, hvad der
fokuseres på i den efterfølgende undervisning og supervision.
De 8 punkter
1. Finasiering
Hvordan er skolehaverne finansieret? – Vi laver en vurdering af den lokale opbakning i kommunen. Hvor
kommer midlerne fra, og hvor lang tid er projektet finansieret? Som udgangspunkt skal der min. være 2 års
finansiering og meget gerne 3 år.
2. Organisation og netværk
Er det ”kun” en enkelt ildsjæl eller er lysten til skolehaver bredere funderet? Hvem skal møde børnene, og 		
hvilken kompetencer er allerede til stede? Eksempelvis i Odense, hvor skolehavelederen er folkeskolelæren,
som kan dyrke have, formidle natur og har en pædagogisk baggrund. Hvor godt er netværket omkring
skolehaverne? – er der adgang til fagfolk der kan undervise, evt. kokke eller andre, som kan hjælpe til
projektets succes?
3. Undervisningsplan og Haver til Mavers dogmer
Er de 4 dogmer (1: skolehave, natur og udekøkken 2: Anerkendende og inkluderende pædagogik,
3: oplevelsesbaseret læring og 4: økologi) for Haver til Maver til stede, og er de nye projektpartnere
indforstået med Haver til Mavers undervisningsplan og metode?
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4. Antal af deltagende børn
Er der tilstrækkeligt med børn, der kan deltage i projektet?
5. Lovgivning
Er alle tilladelser på plads? Har alle som skal undervise børn en ren børneattest?
6. Beliggenhed
Er forholdene vedrørende etablering i orden? – ligger de sådan, at mange skoler nemt kan komme dertil?
7. Fysiske installationer
Er naturressourcerne og de materielle forhold tilstrækkelige? – er der vand, dyrkningsegnet jord, et redskabsskur eller lignende. Er der et toilet? Hvordan kan vi genskabe noget af Haver til Mavers scenografi?
Vi laver en vurdering af stedet, da det er svært at starte helt fra en bar mark.
8. Økologi
Drives stedet allerede økologisk? Eller er der grundlag for at drive det økologisk fremover? Det behøver ikke
være certificeret økologisk, men drevet efter principperne. Enhver form for kunstgødning og sprøjtemidler
er naturligvis ikke tilladt.
Når vi når til enighed med en ny partner om at samarbejde, laves en kontrakt – se vedlagte kontrakt for Odense
Kommune bilag 4.
C. VIDENDELING, NETVÆRK OG UDDANNELSE
Med nye projekter stiger behovet for videndeling, netværk og uddannelse. Nye projektejere skal uddannes inden
for Haver til Mavers tre områder have, udekøkken og natur. I og med Haver til Maver består af forskellige elementer, kan der opstå udfordringer på tværs af brancher, hvor et netværk kan være med til at løse de udfordringer samt højne de forskellige projektejeres niveau. Vi ønsker at arbejde med videndeling, netværk og uddannelse
gennem tre elementer:
1. ‘Følordninger’ og uddannelse
2. Haver til Mavers netværk
3. Haver til Maver konference
1. ‘Følordninger’ og uddannelse
Vi vil etablere ‘følordninger’, hvor nye projektejere kan få opkvalificeret deres viden inden for Haver til Mavers
områder ved at følge nogen, der allerede er i gang. På denne måde får de inspiration og vejledning til deres egen
praksis. Da vi har hjulpet nye projekter í gang, har vi allerede erfaring med området. I en følordning kan forløbet
tilpasses den enkeltes udgangspunkt og kompetencer. Vi har tidligere arbejdet med deciderede kurser, hvor vi
ville samle mange til et specifikt kursus – men der var for stor spredning i vidensniveau og individuelle behov til at
dette lykkedes. Følordninger har vist sig at give det bedste resultat.
I øjeblikket arbejder vi også på, i samarbejde med Friluftsrådet, Poul Pietersens idrætsinstitut, Hotel- og Restaurant skolen og Metropol – Ernæring og Sundhed, at Haver til Maver kan implementeres som et led i de forskellige
uddannelser. Udover at de studerende får kendskab til, hvordan man pædagogisk og praktisk kan bruge et projekt
som Haver til Maver i sin undervisning af børn og unge, får vi samtidige en række ambassadører, som går ud og
fortæller andre om Haver til Maver. Alle uddannelserne har allerede haft hold af studerende på dagskurser, og vi
arbejder på at gøre samarbejdet mere permanent. På sigt forsøger vi også at etablere kontakt til lærer- og pædagoguddannelserne.
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2. Haver til Maver netværk
Vi ønsker også at oprette et Haver til Maver netværk, for de, der er praktisk involveret i et Haver til Maver projekt.
Vi ser allerede et behov for et sådan netværk hos de forskellige aktører som er i gang. Netværket skal fungere
som en platform for sparring, spejling og supervision både for nytilkomne og erfarne. Haver til Maver netværket
skal eksistere både digitalt og med to årlige fysiske møder, hvortil der desuden kan hentes inspiration udefra i
form af relevante oplægsholdere.
3. Konference
I januar 2013 afholdte Haver til Maver en konference. Konferencen blev hurtigt fyldt op med deltagere fra hele
landet og mange forskellige praksisser; skoler, videregående uddannelser, kommunale beslutningstagere, forskere, styrelser og ministeriet for Børn og Unge var repræsenteret. Vi har modtaget stor ros for dagens spændende indhold, muligheden for netværksdannelse blandt deltagerne og fået mange opfordringer til at gentage
dagen. Derfor, og fordi vi kan se, at en konference giver et stort potentiale for udbredelse, kvalificering, videndeling og netværk, vil vi i 2015 afholde endnu en konference, hvor nye projektejere får mulighed for at præsentere
deres projekter, hvor centrale oplægsholdere inviteres, og hvor der igen bliver mulighed for netværksdannelse på
tværs i Danmark.
D. KOMMUNIKATION OG WEBUNIVERS
Til at understøtte den nationale udbredelse arbejdes der både med PR og kommunikation i traditionel forstand.
Samtidig vil vi udvikle en webløsning, som kan være med til at løse nogle af de udfordringer, som evalueringsrapporten har peget på, og som vi har beskrevet i afsnit 6, og som samtidig løser en række praktiske udfordringer for
nye projektejere. Det vil vi gøre på 4 måder:
1. Til børn, lærere og forældre: Skabe sammenhæng i undervisningen mellem skolehave og klasselokale,
		 samt udvikle kommunikationen til og med, forældre og lærere.
2. Nye Haver til Maver partnere: Gøre netværk, viden, undervisningsmateriale og kommunikationsplat		
		 form nemt tilgængeligt for nye Haver til Maver partnere.
3. Et samlet website for skolehaver: Udvikle et samlingssted for skolehaveaktiviteter i Danmark
4. En børnekogebog: Vi vil gerne skabe sammenhæng mellem det gastronomiske univers i Haver
		 til Maver og madlavningen i hjemmene.

1. Sammenhæng og viden til børn, lærere og forældre
Som beskrevet viser forskningsrapporten, at lærerne i dag ikke konsekvent formår at implementere Haver til
Mavers undervisnings- og læringspotentiale i deres egen undervisning på skolen, og at der dermed er behov for
at udvikle et koncept, der tager højde for det. Samtidig peger rapporten på et udtalt ønske fra forældrene om at
få et mere præcist billede af undervisningen i Haver til Maver, samt at få viden om både underviserne, elevernes
daglige arbejde og Haver til Mavers værdigrundlag.
Igennem et undervisningswebsite vil vi understøtte denne proces ved dels at uddanne og forberede lærerne på
Haver til Mavers indhold, men også ved at udvikle en løsning, hvor oplevelser fra skolehaven dokumenteres, og
relaterede opgaver kan løses online før og efter besøget i skolehaven. Samtidig skabes en løsning, hvor forældre
(evt. igennem forældreintra) kan følge deres børns gang i haven og kan blive introduceret til de opgaver, som
løses og den mad som laves, evt. således at forældre føler sig inspireret til at lave de samme retter med deres
børn i hjemmet.
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2. Værktøjer og netværk til nye Haver til Maver Partnere
Haver til Mavers metode, undervisningsmaterialer og netværk skal stilles til rådighed for enhver, som ønsker at
arbejde med skolehaver. Til at understøtte udbredelsen af både metode og konkrete værktøjer vil vi udvikle et
website, hvor man som ny Haver til Maver Partner kan få adgang til ovenstående og få online adgang til det netværk af fagpersoner, håndværkere og ildsjæle, der har vist sig essentielle for at komme godt i gang og få kvalificeret sparring.
Nye projektpartnere skal samtidig have nem adgang til en online løsning, som kan bruges til kommunikation og
planlægning – og nemt implementeres i deres eget projekt. I dag bruges en simpel blog-funktionalitet, hvor alle
kan kommunikere nyheder og booke undervisningsforløb i en simpel kalender. Det virker (også i nye projekter),
fordi systemet er nemt og inspirerer til at fortælle historien om Haver til Maver. Systemet skal udvikles, så det kan
rumme flere projekter og elementer og funktionaliteten skal forbedres på en række punkter.
3. Et samlende website for skolehaver
Sitet skal udvikle sig til et samlingssted for skolehaveaktivitet i Danmark og være det brugervenlige værktøj, som
binder undervisningen mellem Haver til Maver og skoler sammen. Sitet skal vise nyheder på området, styrke
engagementet hos elever, lærer, forældre og embedsfolk og øge tilgængeligheden for faglig og praktisk viden om
Haver til Maver konceptet.
Til at understøtte dette arbejde vil vi udvikle et nyt website, hvor partnerskaber også kan opstå online - kampagnemateriale og markedsføring, som kan sprede budskabet endnu mere, og særligt arbejdet med PR skal
prioriteres - både på lokalpolitisk niveau og i den brede danske presse.
4. En børnekogebog
DPU´s evaluering viser, at hele 65 % af de adspurgte familier hver gang bruger de hjembragte grøntsager i
madlavningen, og at 27 % bruger dem en gang i mellem, hvilket er positivt. Til gengæld er det kun 5 % af de
adspurgte familier, der ofte laver Haver til Mavers retter derhjemme, hvor 58 % af familierne laver retterne en
gang i mellem eller sjældent. Haver til Maver ser gerne, at langt de fleste familier gentager vores retter, sådan at
børnene overfor forældrene kan være små eksperter i madlavningen, hvilket danner bro mellem skole-og familieliv. Forældrenes svar afslører, at den primære årsag til at retterne ikke laves i hjemmene, er, at opskrifterne ikke
finder vej hjem til familierne. Haver til Maver ser derfor et behov for at skabe en børnekogebog, hvor alle Haver til
Mavers retter er samlet, og hvor børn og voksne kan finde deres yndlingsretter og gentage retterne derhjemme.
Kogebogen bliver gratis for de familier som er tilknyttet Haver til Maver de kommende sæsoner 2014-2017.

E. EVALUERING OG DOKUMENTATION
Haver til Maver har brugt evalueringsresultaterne fra DPU’s forskningsrapport til at dokumentere og justere Haver
til Mavers indhold og struktur. Vi ønsker fortsat at bruge løbende evaluering og effektmåling i forhold til målgrupperne. På denne baggrund vurderes det, om undervisningen og ressourcerne er tilstrækkelige, om Haver til
Mavers indhold og udbredelse fungerer efter hensigten, samt om projektet lever op til forventninger om kompetenceudvikling, læring og videreførelse hos deltagerne. Her skal det undersøges om den geografiske placering har
betydning (land, by), og hvordan de forskellige deltagere involveres (børn, forældre, lærere og projektejere).
Samtidig vil vi bringe forskning og praksis i spil med hinanden, mht. at generere ny viden og afprøve og forandre
den pædagogiske praksis med udgangspunkt i aktørerne - her børnene, lærerne, de lokale undervisere og
projektejerne.
Evalueringen planlægges gennemført sammen med Institut for Uddannelse og Pædagogik, der
også gennemførte evaluering af pilotprojekt. Se CV for Karen Wistoft vedlagt bilag 5.
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9. FORMIDLINGSPOTENTIALE/SYNLIGHED
Formidlingen og kendskabet til Haver til Maver vil blive øget betragteligt gennem den strategi for brug af web og
kommunikation samt forskningsformidling, der ligger i denne ansøgning. Projektet vil synliggøre Nordea-Fonden
på hjemmesiden, i projektets trykte materiale og i forbindelse med arrangementer og undervisning. Ved etablering
af nye skolehaveinitiativer, der modtager støtte via dette projekt, vil Nordea-fonden blive synliggjort som samarbejdspartner, blandet andet vil hvert nyt sted modtage et Haver til Maver flag, hvorpå der også er påtrykt – med
støtte fra Nordea-fonden.
Derudover vil Koncern TV og Film, sammen med Ramasjang og Ultra og Søren Ejlersen/Haver til Maver, udvikle en
større kampagne med henblik på en udsendelse på DR’s børnekanaler hen over foråret, sommeren og sensommeren
2014. Her vil Nordea-fonden også blive synliggjort i form af kreditering af projektet. Se vedlagte brev på bilag 6.

10. SAMARBEJDSPARTNERE
Haver til Maver har været med til at danne et skolehavenetværk bestående af Københavns Madhus, Madkulturen
og Københavns skolehaver. Dette netværk arbejder for at fremme skolehaver i Danmark og støtter, at Haver til
Maver via nærværende projekt operationelt står for starthjælp, rådgivning samt netværk og uddannelse for de
praktiske udøvere. Se bilag 6 og 7, hvor Madkulturen og Københavns Madhus kommer med deres opbakning til
Haver til Mavers nationale udbredelse.
Derudover er Haver til Maver kommet med i et nystartet netværk; Transatlantisk skolehavenetværk som Ålborg
Universitet (Institut for Planlægning, afdeling København) og John Fischer fra Farm to School i Californien står
bag. Dette netværk skal fungere som en platform for videndeling, samt være en støttende instans i udviklingen og
udbredelsen af skolehaver i den vestlige verden. Målet er endvidere at skabe grundlag for fælles forskning.
Vi er af den overbevisning, at disse netværk kan være med til at understøtte Haver til Mavers mål om at udbrede
skolehaver i praksis, med et gastronomisk fokus til flere af Danmarks børn.

11. EVALUERING OG DOKUMENTATION
Haver til Maver har løbende brugt evalueringsresultaterne fra DPU’s forskningsrapport til at justere Haver til
Mavers indhold og struktur. Vi ønsker fortsat at gøre brug af løbende forskningsbaseret evaluering i forhold til
projektets virkning i målgrupperne. På denne baggrund vurderes det, om undervisningen og ressourcerne er
tilstrækkelige, om Haver til Mavers indhold og udbredelse fungerer efter hensigten, samt om projektet lever op
til forventninger om kompetenceudvikling (eksempelvis: faglighed, sociale og personlige kompetencer), læring
og videreførelse hos børn, forældre, lærere og projektejere. Her skal det undersøges, hvordan ’settingen’ og den
geografiske placering (land, by) har betydning, og hvordan de forskellige deltagere reelt involveres og uddannes
(skolelærere, naturvejledere, gartnere, kokke, ledere), samt hvordan kommunale embedsfolk og politikere
bidrager til beslutningsprocesser vedr. Haver til Maver. Evalueringen skal gennemføres i samarbejde med
forskere på området, eksempelvis fra Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet eller tilsvarende
forskningsinstitution.
Målet med evalueringen er også at frembringe relevant ny viden om udeundervisning, natur, gastronomi og
skolehaver, som kan bidrage til udvikling af folkeskolens almindelige undervisning og rolle i sundhedsfremme
i bred forstand. Evalueringsresultaterne skal kunne formidles, så politikere, fagkonsulenter, lærere og andre
interesserede samfundsborgere kan forholde sig til dem, og så de indgår i en stadig gensidig dialog. Formidlingsopgaven er primært at give indsigter, så disse målgrupper selv kan tage stilling til evalueringens resultater. I
den evalueringsforskning og det pædagogiske udviklingsarbejde, der planlægges i relation til Haver til Maver,
har forskerne dels har roller som konsulenter og sparringspartnere, og dels følger de udviklingsarbejdet med
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dokumentation af undervisnings-, lærings- og udviklingsprocesserne samt effekter og outcomes. Resultaterne
gøres op og relateres til evidensen på området for naturskoler, skolehaver og udemadlavning (Wistoft et al, 2011).
Den forandring, der tilstræbes i dette projekt, består i nye rammer for læring og udvikling i en økologisk, naturorienteret og gastronomisk retning. Det pædagogiske udviklingsarbejde drejer sig om at tilrettelægge rum for
læring og skabe mulighed for, at såvel underviserne som eleverne kan udvikle de kompetencer, de har brug for
til at træffe beslutninger og handle på nye måder.

12. PERSPEKTIVERING OG FORANKRING
AF INITIATIVET OG DETS RESULTATER
De fleste børn lever i dag et byliv med transport til og fra
skole. Konsekvenserne af det miljø, som vi lader vores børn
vokse op i, har allerede vist sig. Hvert femte barn er overvægtigt, og andelen af inaktive unge er stigende. For de
fleste børn er mad blot noget, der købes i supermarkedet
- ikke noget man ved, hvordan er blevet til. Naturen besøger
man måske i weekenden, og naturen er noget som man
skal passe på, men er ikke nødvendigvis noget man har et
fortroligt forhold til.
I dag tales der ligefrem om, at børn lider af ”Nature deficit
disorder” dvs. at børn er i underskud af natur. Haver til Maver viser børn nogle helt konkrete anvendelsesmuligheder i naturen, og forskellige opfattelser af mad, råvarer og god smag. Samtidig får børnene mulighed for
at boltre sig udendørs og opleve autentiske voksne, som brænder for at formidle og inddrage børnene i Haver til Maver. I Haver til Maver er holdningen, at naturen er menneskets livsgrundlag og omvendt: mennesket
er naturens livsgrundlag. I Haver til Maver er der fokus på smagsoplevelser og æstetik. En rødbede kan være
bolsjestribet, en squash bliver som regel først høstet, når den er kæmpe stor, og en gulerod er ikke nødvendigvis orange. Det betyder noget, hvordan man tilbereder sin mad, og duft, syns- og smagsoplevelser er centrale
i madlavningen. Vi taler i dag om, at vi har at gøre med en hel forældregeneration, der ikke kan lave mad, og
derfor har svært ved at lære det til deres børn. En generation, hvor de færreste kender til de basale grundregler i
et køkken, og som kun har ringe forstand på råvarekvalitet og råvarekendskab. Det betyder, at mange mennesker
tyr til halvfabrikerede madvarer uden den rigtige smag og konsistens, hvormed indtaget af sukker og salt stiger
og dermed risikoen for overvægt. Haver til Maver giver børn de basale madlavningsfærdigheder og lærer dem om
råvarekendskab og kvalitet, gennem involvering i de mange delkomponenter, tilberedelsen af et måltid består af,
fra såning til råvarerne indtages som et måltid. Det betyder, at børnene gerne vil spise den mad, de tilbereder –
også selvom det er grøntsager, de normalt ikke kan lide.
Erfaringen fra Fredensborg og Odense viser, at Haver til Maver er en effektiv kommunal model, hvor man helt
praktisk kan arbejde med både sundhed, bæredygtighed, natur og kost – og med gode resultater. De kommunale
overvejelser bag dette handler om en sundhedsfremmende effekt, der på lang sigt vil aflaste sundhedsbudgetterne. Denne finansieringsmodel tror vi derfor mulig i samarbejdet med de nye kommuner og lokale initiativer.
Projektet tilbyder samtidig en indsats, som understøtter målsætningen om at inkludere børn med særlige udfordringer og viser konkrete veje til at opnå dette.
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13. TIDSPLAN
Vi planlægger at starte aktiviteterne til udbredelse af Haver til Maver i januar 2014. Det giver mulighed for at
sætte 2 større og 2 mindre projekter i gang allerede i vækstsæsonen 2014. De følgende år vil vi kunne hjælpe
yderligere 8 større og 8 mindre projekter i gang årligt. Fra projektstart begynder vi også forberedelserne omkring
netværksetablering, uddannelsessamarbejde og følordning. Udvikling af websitet påbegyndes i andet kvartal
2014. Konferencen afholdes i 2015. Evaluering og dokumentation foregår løbende i projektets levetid med
afrapportering i 2016.
Se uddybning i vedlagte tidsplan, bilag 9
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BILAG 1

Haver til Maver / National udbredelse af et gastronomisk skolehavekoncept
Udviklingsbudget

År 2014
Antal

á

År 2015
Kr. i alt:

Antal

á

År 2016
Kr. i alt:

Antal

á

Kr. i alt:

Organisation
Projektleder

1.900

315

598.500

1.900

315

598.500

1.900

315

598.500

Supervisor - nye skolehaver

1.900

275

522.500

1.900

275

522.500

1.900

275

522.500

PR og Kommunikationsmedarbejder

475.000

1.900

250

475.000

1.900

250

475.000

1.900

250

Konsulent (Undervisning, Gastronomi m.fl.)

100

700

70.000

70

700

49.000

40

700

28.000

Økonomistyring og finansiering

300

330

99.000

300

330

99.000

300

330

99.000

Kontorplads/husleje

3

10.000

30.000

3

10.000

30.000

3

10.000

30.000

IT/telefoni

3

18.000

54.000

3

18.000

54.000

3

18.000

54.000

Regnskab/revision

60.000

Rapportering
Diverse
I alt

60.000

75.000

5.000

5.000

20.000

10.000

10.000

10.000

1.924.000

1.903.000

1.912.000

Undervisning og Formidling
Konference
Udvikling af konferencen "Haver til Maver 2.0"

50.000

Afholdelse af konference

75.000

Transport/Honorar til foredragsholdere

100.000

Markedsføring konference

30.000

Netværksmøde - 2 om året
Udvikling af undervisningsmateriale / netværksmøder

35.000

10.000

Honorar procesleder

1

7.500

7.500

1

7.500

7.500

1

7.500

7.500

Lokaler og Materialer

2

10.000

20.000

2

10.000

20.000

2

10.000

20.000

Udvikling af materiale og metode

8

5.000

40.000

2

5.000

10.000

Honorar specialiserede undervisere

8

2.000

16.000

8

2.000

16.000

8

2.000

16.000

Materialer

8

1.000

8.000

8

1.000

8.000

8

1.000

8.000

Forplejning

8

1.500

12.000

8

1.500

12.000

8

1.500

12.000

Følordning - 8 gange a 2 dage om året

PR/Markedsføring skolehaver og konference
Udvikling PR-plan og markedsføringskampagne

50.000

25.000

10.000

Grafik, Trykning af materiale

45.000

35.000

10.000

On- og offline annoncering

75.000

50.000

25.000

Pr-arbejde

25.000

25.000

15.000

333.500

473.500

123.500

Webarkitektur og kode

100.000

75.000

25.000

Produktion af indhold

75.000

25.000

25.000

Netværksforum

35.000

10.000

Vidensdatabase

45.000

45.000

Plug and play website til nye Haver til Maver

75.000

25.000

I alt

Webudvikling
HavertilMaver Website for Partnere

25.000

Skoleunivers for børn, forældre og lærer
Udvikling af børneindhold og animation

170.000

50.000

50.000

Videoproduktion til web

50.000

25.000

10.000

Login/Integration med Skoleintra

35.000

10.000

10.000

585.000

265.000

145.000

I alt

Haver til Maver udbredelse
Opstartshjælp til 10 større initiativer ( ved 90% egenfinansiering fra nye parter)

2

85.000

170.000

5

85.000

425.000

3

85.000

Opstartshjælp til 10 mindre initiativer (ved 90% egenfinansiering fra nye parter)

2

25.000

50.000

5

25.000

125.000

3

25.000

Udvikling, samt prototyper af udstyr til nye skolehaver

75.000

50.000

255.000
75.000
25.000

Kørsel

40.000

80.000

60.000

Materialer

20.000

40.000

10.000

355.000

1.000.000

Børnekogebog
I alt

280.000
425.000

Evaluering
Baseline (spørgeskema, uddannelse)

70.000

Undersøgelser/observation

70.000

Effekt Spørgeskema

125.000

Databehandling og analyse

150.000

Sammenfatning og rapportskrivning

125.000

Formidling

40.000

Opfølgning på Baseline
I alt
Indtægter salg af udstyr og konference

70.000
70.000

345.000

235.000

-15.000

-60.000

-25.000

Finansierings-/støtte akkumuleret

3.252.500

3.926.500

2.815.500

I alt Finansierings-/støtte akkumuleret

9.994.500
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BILAG 2

					

06.05.13

Vedrørende projekt Haver til Maver i Lolland Kommune

Lolland Kommune arbejder i øjeblikket på en fondansøgning, for at finde vej/midler til etablering
af projekt Haver til Maver for den del af kommunens skoler, der er beliggende i Nakskov.
Lolland Kommune er udfordret af begrænsede ressourcer, vi finder det derfor vigtigt, at Haver
til Mavers aktører i Humlebæk indtræder som ressource, i form af hjælp til at indgå i netværk,
træffe de rigtige beslutninger og er behjælpelig i opstartsfasen med kursusmaterialer, og som
kursusudbyder.
Vi ser frem til råd og bistand i opstartsprocessen samt i den videre proces med implementeringen
i praksis og eventuelt opstart af projekter for resten af Lolland Kommune.
Med venlig hilsen

Gunvor Thorsen, guth@lolland.dk
Medarbejderrepræsentant, Lolland Kommune
Nordvestskolen, Fastings Allé 6
4900 Nakskov
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BILAG 3

Et projekt som Haver Til Maver er et helt fantastisk projekt. Vi er stolte og
glade for, at Gribskov kommune nu er en del af dette projekt. Dette projekt er kun blevet til virkelighed i vores kommune fordi der heldigvis findes
ildsjæle, som Louise og Thomas, som i den grad har kæmpet for dette projekt. Jeg blev som ny udvalgsformand lige efter valget første gang gjort opmærksom på projektet af netop Louise og Thomas. Det er til trods for, at jeg
følger meget med, og at Fredensborg er nabokommune til Gribskov. Men deres henvendelse blev på deres foranledning fuldt op af flere møder og et fællesmøde på Krogerup med mere general information om projektet, men også
med forståelsen af, at selvfølgelig skulle vi da også have dette i Gribskov. Jeg
tror, at det er rigtig vigtigt, at det er lokale kræfter, der er drivkræften i sådanne projekter, hvis vores dagtilbud og skoler skal tage ejerskab til dette,
hvad de heldigvis gør i Gribskov. Der skal være personer, som Louise og
Thomas, som brænder for det, så det ikke bliver et kommune projekt, men
bliver det det er. Nemlig en hel naturlig del af det, der er så vigtig for vores
liv, nemlig hvorfor og hvordan spiser vi det vi gør og alle de andre fantastiske
ting Haver Til Maver medfører. Jeg håber og tror på, at dette projekt også i
mange andre kommuner bliver lige så naturligt, som det Louise og Thomas
nu bygger op i vores kommune.

Anders Gerner Frost
Børneudvalgsformand Gribskov

www.nytgribskov.dk
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EKSEMPEL PÅ SAMARBEJDSAFTALE
1

Mellem
Foreningen Haver Til Maver
Krogerup Avlsgaard 3.b
DK-3050 Humlebæk
- herefter kaldet ”Haver til Maver”
og
Odense Kommune
Børn- og Ungeforvaltningen, Skoleafdelingen
Ørbækvej 100
5220 Odense SØ
- herefter kaldet ”Odense Kommune”
som i det følgende benævnes parterne, indgås dags dato følgende samarbejdsaftale vedrørende
det af Haver til Maver tilhørende koncept:

2

Aftalens baggrund og formål

2.1

Odense Kommune etablerer et ”Haver til Maver forløb” sammen med Haver til Maver, på en
særligt udpeget lokation i Odense Kommune, og iværksætter i en 2-års periode et
undervisningsforløb for kommunens mellemtrin inden for emnerne skolehaver, natur/teknik,
hjemmekundskab, bæredygtighed, sundhed, kost, og miljø.

3
3.1

Kontaktpersoner
Odense Kommune har udpeget xxxxxx , som fast kontaktperson. Han er af kommunen bemyndiget
til at foretage alle dispositioner i relation til det i denne aftale omhandlede projekt.

3.2

Haver til Maver har udpeget xxxxxx som fast kontaktperson.

4

Krav til etablering og udstyr i Haver til Maver i Odense

4.1

Odense Kommune er forpligtiget til som minimum at sørge for, at følgende er opfyldt/installeret på
Falen. Haver til maver, sørger for vejledning og hjælp til indkøb af udstyr og udekøkkener.
-

Min 1 ha landbrusjord, som er økologisk certificeret eller under omlægning til økologi - Eller et
areal (ikke landbrugsjord), som drives økologisk.

1
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4.2

Udekøkken med vaske, rindende vand, afløb, skraldestativ, diverse køkkenudstyr
Udstyr – jfr. projektbeskrivelse/vedlagt bilag
Toilet
Mulighed for at børnene kan søge læ, når det regner
Det daglige arbejde på i skolehaven varetages og løses af kvalificerede fagpersoner, som er ansat
og aflønnet af Odense Kommune.

4.3 Efter samarbejdsaftalens ophør forbliver det anskaffede udstyr Odense Kommunes ejendom
5

Krav til afvikling, uddannelse og undervisning

5.1

Odense kommune forpligter sig til nøje at følge de beskrivelser for koncept og afvikling der
udstikkes af Haver til Maver, herunder følge de beskrivelser der fremgår af den hvidbog der
udvikles under projektet. Hvidbogen vil beskrive hvordan Haver til Maver afvikles, samt krav til
hvordan undervisningsforløb skal gennemføres. I samarbejdet er parterne indstillet på, at der
under projektet kan ske tilpasninger af beskrivelser og anvisninger, og skal hurtigt kunne foretage
justeringer herefter.

5.2

Odense Kommune skal påregne 8 besøg pr. klasse inden for normal skoletid i perioden fra april til
oktober i hvert af de to år aftalen løber. Dertil kommer uddannelse og undervisning af
gartner/naturvejleder og kok og tilgang til marker, gartneri og halmborg (eller lignede sted til
motion, refleksion og leg) og endelig tid til administration og planlægning.

5.3

Alle de skoler der deltager i projektet vil i forbindelse med opstarten i Haver til Maver
modtage et klassesæt af undervisningsbogen: ”Haven til Maven” og det tilhørende
Lærervejledning/opgavehæfte: ”Haver til Mavers bedste opgaver”. Klassesættet går
efterfølgende i arv til de næste klasser, som besøger haverne.

6

Uddannelse af projektleder

6.1

Projektlederen/Havelederen på Haver til Maver i Odense skal gennemgå et undervisningsforløb
inden for det første år. Der skal påregnes op mod 16 rejsedage til Krogerup. Undervisningen vil
være fordelt over flere moduler. Jfr. Undervisningsplan. Selve undervisningen varetages og betales
af Haver til Maver. Lejlighed på Krogerup, samt frokost varetages af Haver til maver. Odense
Kommune betaler transport og yderlig forplejning.

7

Uddannelse af deltagende lærere

7.1

Alle deltagende lærere (min én pr. deltagende klasse) gennemgår en introduktion til Haver til
Maver i Odense. Her vil det grundlæggende koncept, de bagvedliggende ideer og hele selve
praktikken i forbindelse med det at have en klasse igennem et Haver til Maver forløb blive
gennemgået. Odense Kommune betaler for transport.

2
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8

Økonomi/budget

8.1

Odense Kommune forpligter sig til ikke at overskride det opstillede budget for projektet. Derudover
forpligter Odense Kommune sig til over den 2-årige periode projektet løber, at bidrage med min. i
alt xxx.xxx kr. ekskl. moms.
Haver til Maver skal yde et bidrag på i alt xxx.xxx kr. over den 2-årige periode.

8.2

Odense Kommune fremsender senest ultimo november budget for driften af Haver til Maver for
det følgende år til Haver til Mavers endelige godkendelse.

9
9.1

Antal deltagende børn
Odense kommune forpligter sig til mindst at have besøg XXX antal børn over de næste 2 år.
Justeringer og afvigelser skal aftales med Haver til Maver.
Sæsonen i Haver til Maver løber fra ca. april til ultimo oktober. Første opstart af klasser er april
2011

10

Afrapportering

10.1 Odense Kommune fremsender hvert år senest ultimo februar et revisorpåtegnet regnskab for det
foregående år til Haver til Maver. Efter udløb af aftalens 2-årige periode, fremsender Odense
Kommune en skriftlig rapportering på projektets samlede indhold og resultater.
11

Presse

11.1 Haver til Maver og Odense Kommune indgår i et fælles pressesamarbejde, som diskuteres og
planlægges løbende to gange om året på de planlagte evalueringsmøder. Her drøftes
hovedbudskaber i relation til samarbejdet, ligesom der udarbejdes en fælles PR-strategi. Målet er,
at både Haver til Maver og Odense Kommune skal arbejde aktivt på at få de aftalte
hovedbudskaber ud i relevante medier.
12

Immaterielle rettigheder

12.1 ”Haver til Maver” er et registreret varemærke, tilhørende Haver til Maver. Odense Kommune har i
aftalens løbetid ret til at anvende dette navn, og øvrige immaterielle rettigheder tilhørende Haver
til Maver. Herefter bortfalder retten til at anvende navnet og eventuelt tilhørende immaterielle
rettigheder, medmindre andet aftales.
Brugsrettigheder til ideer, koncepter og lignende immaterielle forhold, der måtte opstå i
forbindelse med projektet, tilfalder uden yderligere vederlag Haver til Maver.
13

Evaluering

13.1 Fire gange om året mødes Odense Kommune og Haver til Maver til en evaluering af undervisningen
og samarbejdet. Møderne fastlægges efter aftale.

3
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14.

Aftalens varighed

14.1 Denne samarbejdsaftale løber i 2 år, og er gældende for perioden fra den 1. januar 2011 til den 31.
december 2012. I aftaleperioden er aftalen gensidigt uopsigelig, medmindre der foreligger
misligholdelse fra en af parternes side.
Efter aftaleperioden ophører aftalen automatisk, medmindre parterne vælger at genforhandle
aftalen.
15

Misligholdelse

15.1 Hvis en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale
og/eller disse betingelser, er den anden part berettiget til at ophæve kontrakten uden varsel, jfr.
dog § 15, stk. 2.
15.2 Ophævelse kan dog kun ske, hvis misligholdelsen ikke er bragt til ophør 14 dage efter afsendelsen
af skriftligt påkrav. Påkravet skal angive misligholdelsesgrund, og angive at kontrakten vil blive
ophævet, hvis forholdet ikke er berigtiget inden fristens udløb.
15.3 Væsentlig misligholdelse omfatter bl.a. – men ikke udelukkende - at Odense Kommune ikke
overholder kravene i denne aftale om økologi, etablering og udstyr, krav til uddannelse og
undervisning, krav til opstilling og overholdelse af budget, krav til afrapportering, antal besøgende
børn, mv. At Haver til Maver ikke levere undervisningsforløb til haveleder, og bistår med hjælp og
vejldning omkring projektet.
16

Ændringer, tvister og lovvalg

16.1 Alle ændringer, bilag og tillæg til nærværende aftale skal være skriftlige og underskrevet af begge
parter for at have gyldighed.
16.2 Aftalen skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.
16.3 Enhver uenighed mellem parterne om forståelsen af kontrakten og/eller disse betingelser som ikke
kan løses i mindelighed afgøres ved de danske domstole under anvendelse af dansk ret.

17

Underskrift

For Odense Kommune:
_____________________________
(Navn)

For foreningen Haver til Maver:
_______________________________
(Navn)

4
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April 2013

CV Karen Wistoft
Institution
Department of Education (DPU), Aarhus University, Campus Copenhagen
Tuborgvej 164, DK-2400 Copenhagen, Denmark.
Telephone +45 8716 3823; Mobil +45 2613 2653
E-mail: kawi@dpu.dk; website: www.dpu.dk/om/kawi
Personal details
Full name:
Date of birth:
Home address:

Karen Wistoft Christoffersen
23.5.1964
Havnegade 33 5.tv, DK-1058 Copenhagen K, Denmark

Present position
Professor (mso) 30 % Institute of Learning, University of Greenland
Associate professor Department of Education (DPU), Aarhus University
Academic qualifications
2007: PhD on the thesis: ‘Qualifying values clarification through health education in Greenland
and Denmark’
2002: Master of Education (MEd) [cand.pæd.] in General Pedagogic, the Danish University of
Education
1997: Bachelor of Education (BEd) [exam.pæd.], the Royal Danish School of Educational Studies
1988: Authorized Nurse, Nursing School of Aalborg.
Former academic employments
2007-2009
Post doc., the Danish University of Education
2004-2007
PhD-student, the Danish University of Education
2003-2004
Educator in Master Educations, the Danish University of Education
2000-2003
Teacher at the Royal School of Nurses, University of Aarhus
1996-1999
Teacher at supplementary training in education, County of Aarhus
Research Experience
Key research areas:
 Children’s and adolescents’ learning, well-being and mental health in education settings
 Adventure and outdoor learning
 Evaluation of curriculum and nature interpretation in primary schools
 Evidence of mental health promotion and ‘whole school approaches’
 Concept and theory development in health education and promotion
 Teacher training programmes
 Pedagogical competence development related to value clarification
 Spirit and health in Danish residential adult education colleges [folkehøjskoler]
 Mindfulness and mental health
 Evaluation of sex teaching with Real Care® puppies in Greenland
 Health discourses in natural science, social science and health education
 Ethics in health education health promotion and prevention
 Children's and adolescent’s concepts of health and knowledge strategies
 Collaboration between schools and society
 Health education research and development in Greenland.
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Publications: 84 in total
 35 peer-reviewed publications (2 more submitted)
- 17 per-reviewed articles in international journals
- 6 peer-reviewed chapters in anthologies
- 12 peer-reviewed conference abstracts
 5 research reports (first author)
 3 monographs
 3 books (co-author)
 38 publications besides
Selected publications (2012-13)














Wistoft, K. (2013). Passionate Teaching and Desire to Learn in Outdoor Health Education. Abstract
from IUHPE World Conference, Pattaya, Thailand.
Wistoft, K., & Stovgaard, M. (2013). Sund mund til byens børn - etniske minoriteter: Evaluering af
effekten af et sundhedspædagogisk udviklingsprojekt i Børne- og Ungdomstandplejen i
Københavns Kommune. København: Københavns Kommune [in Danish]
Wistoft, K., & Stovgaard, M. (2013). Evaluering af Dukkeprojektet i Grønland: Virkningsevaluering
af brugen af babysimulatorer i familie- og seksualundervisningen i Grønland. Nuuk [in Danish]
Wistoft, K. (2013). Trivsel og lyst til at lære i skolen. Liv i skolen: tidsskriftet om lærernes
hverdag og det gode arbejde i skolen, 15(1), 78-84
Wistoft, K. (2012). The Desire to Learn as a Kind of Love: Gardening, Cooking, and Passion in
Outdoor Education. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 2012, 1-17doi:
10.1080/14729679.2012.738011
Wistoft, K. (2012). Sundhed! Hvad snakker du om? Natur-vejleder.dk. Accessed dec 01, 2012, fra
http://www.natur-vejleder.dk [in Danish]
Wistoft, K., & Stovgaard, M. (2012). Meningsfuldt fællesskab - meningsfuld sundhed? København:
Folkehøjskolernes forening i Danmark [in Danish]
Wistoft, K., & Højlund, H. (2012). Operative Links: Combining perspectives in municipal strategies
aimed at children's and adolescents' health. Scandinavian Journal of Public Health. Supplement,
40(4), 348-354doi: http://sjp.sagepub.com/content/40/4/348
Wistoft, K., & Kruse, S. (2012). How Can the Dedication of Teaching and Learning in an Outdoor
Teaching Concept, be Comprehended? European Conference on Educational Research, Cádiz, Spain
Wistoft, K., & Stovgaard, M. (2012). Lyst til at lære: Evaluering af konceptet 'Haver til Maver'.
MONA: Matematik og Naturfagsdidaktik, 7-22 [in Danish]
Wistoft, K. (2012). Trivsel og selvværd: mental sundhed i skolen. København: Hans Reitzels Forlag
[in Danish]
Wistoft, K. (2012). Gardens for Guts: Experience and enjoyment. NFPF/NERA's 40th Congress:
Copenhagen, Denmark.

Research project management: 14 research projects since 2004: [in Danish]












”Robusthed og trivsel blandt børn og unge i Grønland”. Interventionsforskningsprojekt i
samarbejde med lærere og forebyggelseskonsulenter i Grønland (2013-)
”Sundhedspædagogisk på Ubberup Højskole”. Teori- og metodeudvikling. Foreningen for Danske
Folkehøjskoler i Danmark (1.2.2013-1.7.2014)
Evaluering af ”Sund mund til byens børn – etniske minoriteter”. Et sundhedspædagogisk
udviklingsprojekt i Børn og Ungetandplejen i Københavns Kommune. (1.8.2012-1.5.2013)
Evaluering af ”Dukkeprojektet i Grønland – inklusiv familie og seksualundervisningsprogram”
(1.8.2011-1.2.2013)
”Fremme af mental sundhed i skolen” Forskningsbaseret pædagogisk udviklingsprojekt i
samarbejde med lærere på skoler på Ydre Nørrebro og i Sorø, Rockwool Fonden (1.8.201031.5.2012)
Evaluering og forskningsbasering af konceptet ”Haver til Maver”. Trygfonden (2010-2011)
Sundhedspædagogisk Forum for ledende sundhedsplejersker, DPU (2010-)
”Risikable børn og unge”. Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme rettet mod børn og unge.
Forskningsrådet for Samfund og Erhverv (FSE), CBS & DPU (1.8.2007-31.12.2009)
Sundhedspædagogisk forum for ledende tandlæger, DPU (1.5.2008-30.4.2009)
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Evaluering af kræftrehabilitering i Nord Djurs Kommune. (2009-2010)
”I hjertet af skolesundhedsplejen” Forskningsbaseret sundhedspædagogisk udviklingsprojekt i
samarbejde med sundhedsplejersker i Randers Kommune (1.1.2008-31.12.2009)
”Unge hjerter. Afdækning af unges viden og kompetencer” Hjerteforeningen & DPU (1.5.200831.12.2008)
”Værdier i Sundhedsarbejdet i Grønland” Forskningsbaseret sundhedspædagogisk
udviklingsprojekt i samarbejde med sundhedsprofessionelle og undervisere i Grønland.
Direktoratet for Sundhed, Grønlands Hjemmestyre & DPU (1.1.2004-31.12.2006)
”Skolesundhedsplejen ved en skillevej” – forebyggelse og sundhedsfremme blandt børn og unge
Forskningsbaseret sundhedspædagogisk udviklingsprojekt i samarbejde med sundhedsplejersker i
Københavns Kommune. BUF, Københavns Kommune & DPU (1.4.2004-31.3.2007).

Research organisation





Manager of Education Research and Teacher Training, University of Greenland
Member of Research Programme for Educational Diagnostics of the Contemporary, DPU
Member of Research Programme for Environmental and Health Education
Coordinator of Research network for Pedagogical Systems Theory (2005-2008)

Consultancy, referee etc. selected examples












Chairman of the PhD committee, Department of Education, University of Greenland (2012-)
Member of the scientific committee at Welfare and Health Promotion and Strategies Conference,
Roskilde University (RUC) (2011)
Scientific coordinator of the Network of Health Education and Promotion in South Denmark (2011-)
Member of the external group of examiners at Education for Society and Education for Health
Strategies and Health Promotion, at Roskilde University (RUC) (2010-)
Member of selection committee for PhD applications, Department of Education, AU (2010-)
Referee for Scandinavian Journal of Public Health (2010-)
Referee for Journal of Health Promotion International (2009-)
Referee for Journal of Health Education in Theory and Practice (2007-)
Nominated as expert in the Danish Board of Health in relation to health strategy development:
overweight among school children; implementation of preventive strategies in the Danish
municipalities; mental health promotion in schools (2007)
Nominated as expert for the first National Health Promotion Program in Greenland (2006)

Education: teaching, supervising, examining and training











Supervisor at the University Teacher Training Programme, Aarhus University (2009-)
PhD-supervisor, The Doctoral School of Engineering and Science and Medicine Department of
Development and Planning, Aalborg University (2011-) actual 5 Ph.D.-students.
PhD-course coordinator: ‘Diagnosis of contemporary times and health education’, Department of
Education, Aarhus University (2011-)
External examiner at the Master of Education Programme; Health promotion and health strategies
programme; and SAMBAS at Roskilde University (RUC) (2010-)
Teacher at PhD-courses at Department of Education, Aarhus University (2009-)
Teacher at PhD-courses at the Nordic School of Public Health, Göteborg (2006-2008)
Teacher at the Master of Education Programme, Aarhus University (2003-)
Teacher at Master of Public Health, Aarhus University (2005-2009)
Coordinator and teacher at teacher training programmes: competence development among
teachers and school health nurses in the Danish Municipalities (2004-2010)
Supervisor and examiner for approximately 475 master students (410 master education students
and 65 cand.pæd. students) in total since 2003.

For further documentation please see www.dpu.dk/om/kawi
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Haver til Maver hviler ikke på laurbærrene
Vi vil i Københavns Madhus gerne bidrage til, at Nordea-fondens midler falder
i god jord. Vi mener, at en støtte af Haver til Maver er en støtte af sundhed,
maddannelse og læring for børn: et sammenkog af leg, læring, teori, og praksis.
Haver til Maver dækker op til, at børn kan gå på eventyr i naturen og smage,
lugte og føle sig frem til glæden ved at dyrke og spise deres egne grøntsager. På
den måde kan børnene udvikle en sans for nærende og bæredygtige vaner, som
de måske endda fører videre til deres familier og kammerater. Haver til Maver
har ambitioner om, at endnu flere børn skal have jord under neglene og opnå
forståelse og smag for de sunde goder fra naturens menukort. Derfor er deres
skolehaveprojekt blevet evalueret således, at der er videnskabelig pædagogisk
evidens for alle de læringsmuligheder et skolehaveprojekt rummer. Den
pædagogiske, forskningsbaserede anerkendelse har skabt grobund for, at Haver
til Maver kan gå i frø og nu spirer flere steder i landet. Takket være Haver til Maver
er vejen fra jord til bord og fra næring til læring blevet kortere. Vi håber dog, at
Haver til Maver i fremtiden vil sørge for, at endnu flere børn kan træde ud i jorden
bedste klasselokale og høste gulerødder og viden af de sanselige og praktiske
erfaringer i haven og at projektet skaber mulighed for at vi andre også kan være
med på rejsen og udbredelsen.
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Cirriculum Vitae				
Søren Ejlersen, 290167-0911
Firma:		
Aarstiderne A/S, Barritskovvej 34, 7150 Barrit, Krogerup Avlsgaard, Krogerupvej 3,
		3050 Humlebæk
Privat: 		
Henriettevej 45, 2920 Charlottenlund
Civilstand:
Gift med Mette Reichstein Ejlersen
Børn:		
Karl-Johan 18 år, Molly Emilie Ejlersen 6 år og papfar for
		
Nanna Cecilie Reichstein 24 år og Pernille Reichstein 22 år
Tlf:		 35421058
Mobil:		
22700700
Mail:		
se@aarstiderne.com
Site:		
www.aarstiderne.com
		www.sejlersen.dk

1967

Født på Møn.

1986

VUC Gymnasiet, Vordingborg.

1987

Udlært som kok, ”Restaurant Kommandanten”, København.

1990

Kok under Erwin Lauterbach, ”Skovshoved Hotel”, Skovshoved.

1991

Køkkenchef, ”Skagen Fiskerestaurant”, Skagen.

1992

Køkkenchef, EXPO 92, Verdensudstillingen i Sevilla.

1993

Souschef, ”Mikkelgaard”, Rungsted.

1993

Indretter og bestyrer, “Øresund“ og “Zeleste“, Nyhavn.

1994

Restauratør, Røde Hus, Vestsjælland.

1997

Direktør, ”Restaurant Gammeltorv”, Skælskør.

1998

Direktør og medstifter, ”Urtecompagniet”.

1999

Direktør og medstifter, ”Aarstiderne A/S”.

2003-Nu

Bestyrelsesmedlem samt arbejdende i som udviklingsdirektør, Aarstiderne A/S

2005-Nu

Initiativtager til Haver til Maver, Best. Formand

HAVER TIL MAVER NATIONAL UDBREDELSE AF ET GASTRONOMISK SKOLEHAVEKONCEPT
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