
Elmegaarden 

Overblik 
Til læreren/ 
pædagogen 

Eleven/barnet 
 

Beskrivelse 

Indhold 
Besøg et økologisk landbrug 
og/eller ostemejeri. 

Hvad skal jeg? 
 

Du skal  
- Besøge et delvist økologisk landbrug 

og/eller et ostemejeri.  
 

Meningen 
At børnene/eleverne oplever 
hvordan et delvist økologisk 
landbrug og ostemejeri kan se 
ud.  

Hvorfor skal jeg? 
 

Fordi du skal 
 

- Kende forskellen mellem økologisk og 
traditionelt landbrug 

- Møde dyr i øjenhøjde 
- Opleve med sanserne når du ser, 

dufter og smager hvordan et  landbrug 
og ostemejeri fungerer.  

 
 

Metoden 
Eleverne/børnene kommer på 
besøg i staldene, på markerne, i 
ostemejeriet og i gårdbutikken.  

Hvordan skal jeg? 
 

- Ved selv at se, røre, dufte, mærke og 
smage i både stalde, på marker, i 
ostemejeriet og i gårdbutikken. 

- Ved at se nogle små filmklip fra 
Elmegaarden og ostemejeriet. 

Placeringen 
På Elmegaarden. 
 
Damager 7 
6560 Sommersted 
 
elmegaarden@elmegaarden.d
k 

Hvor skal jeg? 
 

- På Elmegaarden 

Tidspunkt 
Mulig året rundt på tirsdage og 
torsdage. 
Dog anbefales de mindste 
børn/elever at komme 
maj/juni, hvor gården har et 
stort antal dyrebørn.  
Traktor-tur ud over markerne 
også i sommerhalvåret. 

Hvornår skal jeg? 
 

- Du kan komme året rundt. Dog er 
traktor-tur i sommerhalvåret og 
dyrebørn i maj/juni.  

Tidshorisonten 
ca. 2 timer.  

Hvor længe skal jeg? 
 

- Du skal bruge 2 timer. Tag gerne 
madpakken med og nyd den i den 
hyggelige gårdhave. 



Involverede 
Børn/elever, 
Lærer/pædagoger og 
pædagogisk personale. 
Lisbeth og Ryon Petersen 
(eller personale) fra 
Elmegaarden. 

Hvem skal jeg med? 

 

- din lærer/pædagog  
- dine kammerater  
- Lisbeth eller Ryon fra Elmegaarden. 

Mængde 
Før besøget anbefales I at se 
nogle af de små filmklip, der 
forefindes fra Elmegaarden. 
 
For mindre børn:  
Se filmen Børnehavebesøg 
Synge sange/læse om 
bondengården og dyrehold. 
 
For indskoling, mellemtrin og 
udskoling: 
Undervisningsmaterialer om 
eksempelvis økologi på 
www.okologiiskolen.dk 
Se filmen Ostemejeriet 
 

Hvor meget skal jeg 
mere? 

 

Til mindre børn: 
- Du skal synge og høre højtlæsning om 

bondegård og bondegårdsdyr 
- Du skal se en film, hvor en børnehave 

besøger Elmegaarden. 
 
Til elever: 

- Du skal arbejde med udvalgt materiale 
om økologi fra hjemmesiden 
www.okologiiskolen.dk  

- Du skal se en lille film om 
Elmegaardens ostemejeri 

- Du skal formulere nogle spørgsmål, du 
kan stille Lisbeth og Ryon om 
produktion og gårddrift.  

Evaluering 
Du/I kan evaluere forløbet 
udfra færdigheds-og 
vidensmålene for eksempelvis 
natur/teknologi: 
  
-Eleven kan beskrive en proces 
fra ressource til færdigt produkt 
og fra produkt til ressource - 
-Eleven har viden om enkle 
produktionskæder 
 
Eller for dagtilbud ud fra 
Læreplanstemaet Natur og 
Naturfænomener. 
 

Hvad skal jeg bagefter? 
 

- Samtale med din gruppe/klasse om 
andre former for økologisk produktion, 
du kender til.  

- Gå en tur i det lokale supermarked og 
se hvad der findes af økologiske 
produkter på markedet. 

 

https://youtu.be/GuJmXvI-9z8
http://www.okologiiskolen.dk/
https://youtu.be/SzNb9VYkvmc
http://www.okologiiskolen.dk/





