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Inspirert av felleslærerstevnet vil vi på årets grønn skole- seminar fokusere på spørsmålene: 
Hvordan undervise for å inspirere til økologisk bevissthet og handlekraft? og 
Hvordan få ting til i praksis på skolene? 

Del 1 To. 25.- fr 26. april: Skolehage og andre «grønne» tiltak på skolen 
Sted: Øverland gård i Bærum. Dere vil velge mellom ulike kurs med fokus på praktiske ferdigheter og 
didaktikk for både nybegynnere og mer erfarne hagebrukere, samt arbeidsgrupper rundt bier, 
humler, nye komposteringsmetoder m.m. Vi ønsker også å få til idéutveksling og presentasjoner av 
noe av alt det som faktisk fungerer av «grønn pedagogikk» på skolene. Meld fra til undertegnede om 
du kan tenke deg å dele hva dere får til på din skole i en 10- 15 min presentasjon.  

Del 2 Fr 26. - sø 28.- april: Naturkontakt og friluftsliv; hvordan få en dypere kontakt med naturen? 
Med to dager i skogen ved Sætern gård i Bærum vil vi fokusere på bærebjelken i naturfagundervis-
ningen på steinerskolene; gleden over, kjærleken til, og undringen over naturen. Hvordan nærer vi 
den i praksis? Er det nok med frilek i naturen, eller trengs det noe mer? Det vil være et praktisk kurs, 
á la leirskole for lærere, hvor vi går inn i elevrollen og utforsker øvelser i et spenn fra det aktive, 
gjørende, til det mer passive, værende. Målet er å balansere utviklingen av enkle overlevelses-
ferdigheter med det mer sanselige, kunstneriske i oss. Kurset er utendørs og uten værforbehold. 

Grønn skole- seminarene har etablert seg som en viktig samleplass og faglig arena for de som pleier å 
komme dit. Det er en styrke at mange av de samme ansiktene kommer år etter år, ofte minst en fra 
hver skole. Samtidig oppfordrer vi nå skolene til også å sende noen som ikke allerede er dypt inne i 
skolenes «grønne virksomhet». Er man flere fra samme skole er det naturlig nok lettere å få med seg 
mer tilbake fra egen skole fra seminaret. I år vil vi også ha direkte fokus på akkurat dette, hva den 
enkelte kan gjøre på egen skole til neste samling. Dette er en måte å forankre skolenes grønne 
satsing hos flere i kollegiet. Samlingen er tilpasset både de som er helt grønne på det grønne og de 
med allerede mørke grønne fingre.  

Del to av seminaret vil ha begrenset antall plasser. Første mann til mølle gjelder. Påmeldingsfrist 
15.03. Pris inkluderer mat og overnatting: 

Del 1: 2000 kr       (Student 1200 kr)                                                  Del 2: 1500 kr          (Student 1200 kr)           

Overnatting torsdag til fredag innendørs på Sætern gård i Bærum, 2 km gange fra Øverland gård. 
Overnatting fredag til søndag i en snekret gapahuk og lavvu med tregulv, samt noen få 
plasser i hytter. Ved påmelding oppgi navn og skole, samt evt. spesielle behov med tanke 
på mat. Faktura sendes direkte til skolene. Program for seminaret sendes ut i løpet av et 
par ukers tid.  
 
Med vennlig hilsen Anna Trede, Grønn skole- koordinator, Steinerskoleforbundet  
anna.katarina.trede@steinerskolen.no, tlf 48 046 243 

 

 


