Plan “Grønt humlesekk” på Luhr skole – 2019/ 2020 trinnvis
Deltakere
1.trinn

2. trinn

3. trinn

4. trinn

5. trinn

Beskrivelse
«Hvor kommer maten vår fra»
bondelaget.no.
- Arbeid med hefter fra
bondelaget
- Tegne, skrive og lese
- Lage sprelleku,
sprellehøne og sprellegris
- Besøk bondegård våren
2020
«Den grønne skolen» –
Bondegård. (bondelaget.no)
- Arbeid med hefter fra
bondelaget
- Tegne, skrive og lese
La Humla suse.
- Sikre bedre levevilkår for
humlene i Norge
- Få kunnskap om humler
og samfunnsendringen vi
står ovenfor
- Lære om humlevennlige
planter
- Jakte på og artsbestemme
ulike humler
- Lage humlereir og
humlehotell
- På sikt lage humlekasser
- «Unge humleforskere»
Insekter og fugler
- Lage fuglekasser
- Følge opp fuglekassene i skogen
vår. Se etter fugler og rense
fuglekassene før mildværet
kommer på våren.
- Roaf tur
- Batterijakt
Skogen (skoleskogen.no)
Sette ut fisk i Østmarka med LJ&F
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Kommentar
Besøke bondegård på våren. Gratis
ressurser/ materiell.

Morten
bestiller
fra
bondelag
et
Karin og
3.trinns
lærere

Plante frø.

Klasse på
6. trinn i
samarb.
med LHS
Morten

I samarbeid med LHS gjennomføres
prosjektet «Unge humleforskere».

Morten

Skolen har laget en pollinatorøy (humleøy)
hvor det er plantet en humlevennlig tun-tre i
tillegg til mange humlevennlige stauder.
Alle trinn følger opp øya.
SFO, 3. og 4.trinnsbasen har
vanningsansvar i skolens ferier.

ROAF – hentes på skolen.

Evaluering

6. trinn

7. trinn

Salamanderdammen
«Sikre bærekraftig utvikling av
salamanderne på Luhr skole.»
Opparbeide platting i tilknytning til
dammen.

Elva vår/ vannet vårt – gjøre enkle
målinger: bunndyr, pH mv.
Levende vassdrag
(levendevassdrag.no)
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Dorthe og
Morten

Morten og
Dorthe

Vedlikehold av dammen, samt telling og
registrering av salamandere i dammen hver
vår.
I tillegg ønsker vi å opparbeide en platting i
tilknytning til salamanderdammen for å
sikre god tilgang til den.
Langvannet.

Skolehagen på Luhr skole 1. – 7.trinn
• Skolehage – alle trinn er med
• Plantekurs for lærere og elever
• Plante inne før frosten går
• Planter ut i skolehagen på våren, høste inn påfølgende høst

Kildesortering på Luhr
• Kildesortering av ulik type avfall
- Sortering av matavfall og papir i klasserom, teamrom og personalrom
- Sørge for å få alt avfall ut i kummene/ beholderne
Notater som vi kan bruke inn i kompetanseområdene:
- Bærekraftig utvikling
- FN bærekraftige mål
- Eierskap og engasjement
- Sikre kunnskap om mangfoldet i naturen, næringskjeder, reproduksjon og historisk arv.
- Miljøbevissthet
- Samarbeid, gruppearbeid, kommunikasjon, formidlingsevne, skriving, lesing,
- Natur og samfunn
- Biomangfold, økosystem,
- Lære av verdien av naturen
- Felles aktiviteter i nærmiljøet
- Felles ansvar for miljø og samfunnet rundt oss
- Forskerspiren og mangfold i naturen
01.10.20

