
Har du frågor är du välkommen att kontakt 
oss på e-post: medlemsservice@tradgard.org 
alternativt tel. 08-792 13 15. 
Mer information och anmälan på  
www.tradgard.org/barntradgard

ODLINGS
INTRESSERAD?

Ett barn som lär sig 
att odla, lär sig även 
att iaktta och vårda 
sin omgivning

Andreas Andersson @odlaiskola

“

Riksförbundet Svensk Trädgård i samarbete med:

ODLA 
UNGA ODLARE
- ett lärande för livet

FRAMTIDEN

ÄR VÅR



ODLA 
UNGA ODLARE
- ett lärande för livet

FÖR SKOLOR 
& FÖRSKOLOR
- en grönare start
Ingår i välkomstpaketet:
• Pallkragar 
• Kvalitetsjord
• Hydroponiskt odlingskit
• Odlingsbelysning

Välkomstpaketet innehåller pallkragar att 
bygga upphöjda odlingsbäddar av, jord att 
fylla pallkragarna med, ett hyroponiskt odlings-
kit ”Harvy” för året-runt-odling inomhus, och 
odlingsbelysning i form av smidig LED-ramp till 
inomhusodling.

Vägledning och support genom:
• Nyhetsbrev 
• Kunskapsbank
• Trädgårdsrådgivning
• Lokalt odlingsnätverk

Utöver välkomstpaketet får skolan vägledning 
genom återkommande utskick, speciellt för 
pedagogisk personal. I dessa finns såväl förslag 
på kopplingar till läroplaner och beskrivningar 
på odlingsrelaterade projekt att genomföra 
tillsammans med eleverna, men också rent 
odlingstekniska råd. 

Som en extra support får skolan också tillgång 
till Riksförbundet Svensk Trädgårds omfattande 
kunskapsbank och rådgivning. Hit ringer du om 
du önskar professionell hjälp och till exempel 
vill veta varför morötterna inte växer som de ska 
eller hur du blir av med bladlössen på skolans 
chili.

Dessutom finns möjlighet till ytterligare hjälp 
att starta upp odlingarna tillsammans med era 
elever. I våra lokalföreningar runt om i Sverige 
finns gedigna odlingskunskaper. Då du anmäler 
din skola till projektet får du förutom en vouch-
er, för att kunna hämta ut ert material, även ett 
välkomstbrev och kontaktuppgifter till närlig-
gande trädgårdsförening. Kontakta föreningen 
och fråga om de vill vara med på ert odlings-
projekt. Som organisation vill vi prioritera unga 
odlare och uppmanar alla våra lokalföreningar 
att vara behjälpliga i sitt närområde. 

Odling och ekologiskt tänkande har funnits 
genom alla tider. Att däremot känna till histo-
rien bakom olika råvaror, förstå konsekvensen 
av de val vi gör i grönsaksdisken och även att 
faktiskt kunna odla egna grönsaker är nu mer 
aktuellt än det har varit på länge. Vikten av 
denna kunskap lyfts fram av pedagoger, for-
skare och sakkunniga från många olika instanser 
i samhället. 

Riksförbundet Svensk Trädgård är Sveriges 
största ideella organisation inom trädgård och 
odling. Vårt uppdrag är att sprida kunskap 
om ekologisk odling och vår kunskapsbank är 
stor. Som organisation vill vi värna dessa kun-
skaper och bidra till att skapa en plattform för 
överföring av värdefull odlingskunskap mellan 
generationerna. 

I samarbete med näringslivet erbjuder 
Riksförbundet Svensk Trädgård nu ett medlem-
skap speciellt för skolor och förskolor. När en 
skola eller förskola ansluter sig till vårt förbund 
kan vi tack vare detta samarbete dela ut ett 
antal fina välkomstpaket* fyllda med odlings-
material. 
* OBS! Begränsat antal


