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Måned  Hva skal gjennomføres Ansvar 
Januar o Informere personalet på skole og AKS om årshjulet  

o Kompostkurs for AKS, skolehagegruppen og mat & helse 
o Frøpresentasjon for lærere. Lærere gjennomfører frøkurs 

med elever i klasser  
o Så frø med skolehagegruppa  
o 5.-7.trinn Besøke Klimahuset – Naturhistorisk museum 

Den naturlige skolesekken 
kontakter/lærere og Aks leder 

Februar o Så frø med trinn – skolehagelærer planlegger og avtaler 
med kontaktlærere 

Skolehagelærer 

Mars o 2. trinn forsøk med matpakkefrø (Nysgjerrigpermetoden) 
o 1.trinn Så hemmelige frø (Miljølære.no) 

DNS lærere organiserer i 
samarbeid med kontaktlærere 

April o 3.trinn "Blomster og bier" kurs om pollinering - 
Naturhistorisk museum 

o Klargjøre planterkasser og prikle med skolehagegruppen 

DNS lærere bestiller  
Skolehagelærer 

Mai o 1. -4.trinn/AKS + Mottak «Utforsk Hovedøya» opplegg fra 
Naturhistorisk museum 

o Dugnad på vekstrom, Tigerhus og skolehage 

DNS lærere organiserer i 
samarbeid med kontaktlærere 

Skolehagelærer inviterer og 
organiserer 

Juni o Besøke Bygdø Kongsgård Gartneriet med personalet skole 
og AKS 

Den naturlige skolesekken 
kontakter/lærere og Aks leder 

Juli o Organisere tilsyn og vanning i skolehagen Skolehagelærer, AKS og 
kontoret 



August o 3. og 4.trinn "En verden av frø" Naturhistorisk museum 
o 1.trinn "Følg et tre" i Botanisk hage 

DNS lærere bestiller  
Skolehagelærer printer hefter 

September o 5.trinn "Blomsters bygning og systematikk" Naturhistorisk 
museum  

o 6.trinn "Helikoter og borrelås" Natruhistorisk museum 
o Mat & helse på skole og AKS høster avlinger 

DNS lærere bestiller  
Skolehage og mat og helse 

lærere 

Oktober o 1.-4.trinn lager flaskekompost 
o Forskeuka på lakkegata skole 
o Klargjøre plantekasser for vinteren 

DNS lærere bistår med 
opplegg og elevkurs 

Skolehagelærer 

November o Vedlikeholde komposter 
o 7.trinn "Næringskjeder" Naturhistorisk museum 

Skolehagelærer                    
DNS lærere bestiller  

Desember o Vintermarked – salg av trær, urter, meisboller, frø…. DNS lærere, FAU, AKS og 
skolehagelærer 

 

Faste trinnaktiviteter: 

1.trinn: "Følg et tre" året rundt i Botanisk hage – tegn og skriv til fast utstilling i foajeen 

2.trinn: Nysgjerrigper – "Forske på nyper" og skrive logg – lag utstilling i foajeen 

3.trinn: "Flaskekompost" med elevlogg – lag utstilling i trinngangen 

4.trinn: Frøsamling i skolehagen – sortere og pakke frø 

5.trinn: Reparere og rense fuglekasser 

6.trinn: Kompost og jordfabrikk i samarbeid med mat og helse 

7.trinn: Lage og gjennomføre natursti for 1.-4.trinn og mottak 

Mottak: Så frø og lage flaskekompost – lag utstilling i trinngangen 

 


