Køkkenhave 2020
Børnehaven Gazellen

Målet med projektet
Vores mål er blandt andet, at vi gerne vil vække børnenes nysgerrighed for hvad en køkkenhave kan byde
på og få dem til at få et ejerskab over haven. Vi vil bestræbe os på, at kunne skabe et fællesskab hvor
børnene får lyst til at deltage i at vande, passe og pleje haven, samt vise dem glæden ved at høste maden
som de selv har dyrket.
Derudover vil vi bl.a. være med til;
●

At give børnene muligheden og lysten til at dyrke grøntsager i vores plantekasser og minidrivhuse.

●

At give børnene en viden om forskellige grøntsager og krydderurter.

●

At vi sammen med børnene høster og tilbereder og smager på grøntsagerne i Gazellen.

Vi vil starte tidligt forår med at så og plante grøntsager og krydderurter. Vi vil passe og pleje dem i løbet af
sommeren og dernæst høste af dem. Vi vil bruge grøntsagerne i vores madlavning, så børnene får lov at
smage på dem. Det er vores mål at børnene deltager i alle aktiviteterne.
Vi vil vinterklargøre køkkenhaven, så den kan blive klar til næste års køkkenhave projekt.
Vi vil gerne kunne udvide køkkenhaven i år med følgende ting:
●
●
●
●

To mini drivhuse, som skal stå op af væggen, hvor vi kan dyrke agurker, tomater og peberfrugter.
Et indgangsparti med hegn og en bue, hvor der vokser brombær i.
Jordbærbede af paller.
Flytte en lille pallebænk i køkkenhaven, så børnene har et sted de kan nyde haven.

Aktiviteter
Alle vores aktiviteter foregår i samarbejde med børnene. Det er et fælles projekt, som skal bære præg af
samarbejde gennem alle processerne. Det er vores opgave at skabe lyst til deltagelse i processerne.
I foråret vil vi få et stort læs jord lagt på parkeringspladsen udenfor børnehaven. Her skal børnene hjælpe
med at skovle jord og få jorden kørt over til vores plantekasser.
Vi vil snakke om hvilke grøntsager og krydderurter der kan vokse i Danmark og hvilke de kunne tænke sig at
så. Vi vil indkøbe det vi skal bruge og give børnene lov til at så gulerødder, radiser, ærter, bønner osv. De
skal også plante forskellige krydderurter, som dild, oregano, purløg, persille. Vi vil lægge kartofler i en
plantekasse, som kan forspire inden vi sætter dem i jorden.
Børnene har hjulpet til med at samle og sætte de nyindkøbte mini drivhuse op. Vi fik fyldt vand i
kapilærkasserne, fyldt jord ovenpå og plantede dem til med tomater og agurker. Det var en spændende
proces for børnene og vi fik nogle gode snakke om, hvad der skal til for at vores planter ville blive store og
stærke og sætte agurker og tomater.
Vi vil lave jordbærbede af paller. Pallerne skal males og hamres sammen. Derefter vil vi placere dem op af
vores hegn. Børnene skal hjælpe med at fylde jord i dem og plante jordbærplanter i dem.
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Tidligt forår fik vi nogle store dåser som børnene malede i forskellige flotte farver. Da de var tørre fyldte vi
dem med jord og plantede i fællesskab stedmoderblomster i dem. De blev hængt op rundt omkring i
hegnet i hele børnehaven og pyntede rigtigt flot hele sommeren.
Vi vil lave et flot indgangsparti til vores køkkenhave, med et lille hegn og en bue hvor der kan vokse
brombær i.

Tidsplan
Aktivitet

Tidspunkt

Deltagere

Ansvarlig

Male dåser og plante dem til med
blomster
Fylde plantekasser med jord, så
grøntsager, lægge kartofler og
plante krydderurter
Klargøre drivhuse og plante dem
til.
Lave jordbærbede og plante dem
til
Lave indgangsparti og plante
brombær
Vande og ordne ukrudt

Marts

Græshopperne

Marts/April

Græshopperne

Kirsten og
Tina
Kirsten og
Tina

Maj

Græshopperne

Maj

Græshopperne

Juni

Græshopperne

Gennem hele projektet

Alle

Høste og bruge grøntsager, bær og
krydderurter i madlavningen

Gennem hele projektet,
når de er klar til at
kunne høste
Sidst på efteråret
December

Alle

Vinterklargøring
Evaluering og projektafslutning

Alle

Kirsten og
Tina
Kirsten og
Tina
Kirsten og
Tina
Kirsten og
Tina
Kirsten og
Tina
Line
Kirsten og
Tina

Fordeling af opgaver
Kirsten og Tina er fælles om projektet sammen med alle græshopperne, som er den ældste børnehave
gruppe.
Alle havde et ansvar for at vande køkkenhaven, samt for at høste og bruge de forskellige grøntsager og
krydderurter efterhånden som de blev modne.
Line stod for vinterklargøringen af køkkenhaven, så den igen er klar til forårssæsonen.

Samarbejdspartnere
Vi fik forskellige planter af forældre, som vi kunne plante i vores køkkenhave. For eksempel brombær og
jordbær.
Forældre kom med modermælkserstatningsdåser, som vi brugte til at plante stedmorblomster i til ophæng
i hegnet.
Vi havde forældre, som kom og vandede køkkenhaven i sommerferien, hvor vi havde helt lukket ned, så
planterne ikke tørrede ud.
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Læreplans fokus
Alsidig Personlig udvikling

Vi giver børnene mulighed for at fordybe og engagere sig i
projektet. Vi giver dem nogle nye oplevelser med at så
køkkenhaven til, se deres arbejde bære frugt, ved at der
kommer grøntsager op, som kan spises.
Vi vil snakke om de forskellige grøntsager og sætte visuelle
billeder ved grøntsagerne, så de kan følge processen, når de
har tid og lyst. Derudover kan de vise deres forældre og andre
venner, hvad det er at de har lavet.
Vi lærer dem vigtigheden i at de er en del af fællesskabet og at
netop deres deltagelse har en betydning for projektets succes.

Social udvikling

Vi deler børnene op i grupper, så der er tid til at se sig selv og
hinanden i processen, samt sætte ord på at det er okay at vi
gør tingene på forskellige måder.
Vi lærer børnene at give plads til hinanden og vente på tur. Vi
lytter til hinanden under processen, når nogle af børnene har
erfaringer eller spørgsmål til processen.
Vi understøtter børnenes lyst til at udforske
eksperimentere i køkkenhaven og i hverdagen generelt.

Kommunikation og sprog

og

Vi er i tæt dialog med børnene, hvor vi på skift lytter og
fortæller.
Vi bruger sproget til at give dem en viden omkring pleje af
haven, samt hvad vi kan bruge grøntsager og krydderurter til.
Vi sætter ord på, at det er frø vi sår og at de skal have gødning
og vand for at blive store. Ligeledes bruger vi ord som at luge
haven, og fortæller at det betyder at hive ukrudt op og hvorfor
dette er vigtigt at gøre.
Vi lader børnene fortælle om deres oplevelser med
køkkenhaveprodukterne.

Krop, sanser og bevægelse

Vi bruger alle vores sanser i forløbet. Både når vi etablerer den
og børnene skal lave små fordybninger fra den ene pind til den
anden og bagefter lægge de små frø ned fordelt over hele
rækken og igen senere når vi skal høste det. Der skal vi dufte,
smage, mærke og røre ved grøntsagerne og krydderurterne.
Vi giver dem oplevelser, som at smage/dufte til en frisk ært
eller gulerod, samt duften og smagen af en frisk agurk eller
tomat fra drivhuset. Det er oplevelser, som ikke alle børn har
derhjemme. Det kan også være i forbindelse med at skrælle
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kartofler og skære dem i stykker ved tilberedningen.
Synssansen skal gerne blive stimuleret efterhånden som
spiringsprocessen begynder og de ser de forskellige planter
blomstre.
En køkkenhave skal også passes, luges og vandes, hvor
børnene også bruger deres kropssans og bevægelsen.

Natur, udeliv og science

Vi er ude i naturen og inddrager uderummet på legepladsen
som er læringsmiljø.
Vi
vækker
børnenes
nysgerrighed
på
hvordan
spiringsprocessen forløber og senere hvordan vi kan bruge
vores grøntsager i madlavningen.
Vi håber, at vi gennem gode fælles oplevelser kan give dem
lysten til at dyrke deres egne grøntsager og blomster
derhjemme.
Vi eksperimenterer med en udvidelse af køkkenhaven med
nye planter og bærbuske.

Kultur, æstetik og fællesskab

Vi skaber et fællesskab i et fælles projekt, da vi inddrager
børnene i alle processerne.
Vi skaber æstetik i form af en proces børnene kan følge og
skaber en kultur hvor vi selv dyrker vores grøntsager og passer
og plejer køkkenhaven.

Evaluering af projektet
Vi syntes, at børnene fik meget ud af projektet. De gik meget op i at vi skulle huske at vande og passe
planterne. Vi brugte også meget tid på, at holde ukrudtet væk og holde øje med hvor meget det var vokset
og snakkede om hvornår vi mon kunne høste dem, så vi kunne smage.
Jordbærbedene fungerede ikke så godt, da der var for lidt plads til jord i pallerne og derfor tørrede de
meget hurtigt ud og planterne visnede. Det blev derfor ikke til den store jordbær høst i år.
Vi opnåede de mål, vi havde sat os for. Børnene lærte en masse om køkkenhaven og fik god indsigt i hvor
grøntsagerne kommer fra og hvordan de vokser op af jorden og hvad de kan bruges til. De viste stor
interesse for projektet. Mange af børnene fik smagt på grøntsagerne og krydderurterne. Vi fik et rimeligt
udbytte af køkkenhaven. Vi var dagligt lige forbi for at smage på de forskellige grøntsager og krydderurter.
Vi fik snakket meget om, hvad de kunne lide og ikke lide og i hvilke retter man kunne bruge dem.
Vi afsluttede projektet med at grave kartoflerne op og skrælle dem, for derefter at lave dem til lækre
pomfritter. Dernæst fik vi gjort køkkenhaven klar til næste års køkkenhaveprojekt.
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Næste år er det gruppen med de yngste børn, der står for køkkenhaveprojektet, og så det er op til dem,
hvad de vil gøre i køkkenhaven. Vi vil dog gerne kunne udvide køkkenhaven med en større mulighed for at
dyrker jordbær, som kan blive til noget mere end dette års høst har givet.
Køkkenhaven kunne eksempelvis udvides med græskar bed, vilde blomster, flere bærbuske i hegnet, samt
finde ud af hvilke ting der kan plantes i efteråret. Her kunne det for eksempel være hvidløg, som sagtens
kan overvintre udenfor, samt stauder der kommer igen år efter år.

Opsamling af handleplaner for aktiviteterne

Handleplan for opstartsprocessen
Indhold
Hvad vil vi arbejde med?
Vi vil gøre børnene interesserede i hvad en køkkenhave kan byde på og tale med dem om, hvad der kan
lade sig gøre at have i en køkkenhave i det Danske klima.
I samråd med børnene vil vi tale om hvad vi skal plante og derefter klargøre plantekasserne osv.

Mål
Hvad vil vi gerne opnå?
Vi vil gerne opnå at børnene viser interesse i vores projekt og føler sig som en del af det.
Børnene skal have lyst til at vi samarbejder om projektet og hjælpe til i alle processerne.

Tiltag

Ansvarlig

Hvad vil vi gøre for at opnå målet?
Vi vil klargøre køkkenhaven med jord.
Vi vil så og plante forskellige grøntsager og krydderurter.
Vi vil lave en plan for hvornår de forskellige ting, skal sås og plantes.

Hvem gør hvad?
Kirsten og Tina er ansvarlige for
projektet og udfører det i
samarbejde med børnene.

Tegn
Hvad vil vi se efter for at vurdere, om vi er på vej til at nå målet?
Vi vil se om børnene uopfordret går i køkkenhaven og snakker sammen om projektet og kommer til os for
at vi sammen kan gå i haven og arbejde.

Opfølgning

Ansvarlig

Hvordan og hvornår vil vi vurdere, om vi har nået målet?
Kirsten og Tina vil i fællesskab vurdere om de har fået det ud af det
som de havde forventet.

Hvem gør hvad?
Tina og Kirsten evaluerer på
projektet.
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Handleplan for plejeprocessen
Indhold
Hvad vil vi arbejde med?
Vi vil i fællesskab med børnene vande grøntsagerne og krydderurterne i plantekasserne og fylde vand i
kapilærkasserne. Vi vil fjerne ukrudt og nippe tomat og agurkeplanter.

Mål
Hvad vil vi gerne opnå?
Vi vil gerne opnå en frodig køkkenhave som vi kan høste grøntsager af til vores frugttid og fredagsmad og
som børnene kan gå og smage lidt på henover sommeren.

Tiltag

Ansvarlig

Hvad vil vi gøre for at nå målet?
Vi vil så og plante forskellige grøntsager og krydderurter.
Vi vil passe dem med vand, gødning og luge ukrudt, så de kan vokse.

Hvem gør hvad?
Kirsten og Tina er ansvarlige for
projektet og ansvarlige for at
inspirere børnene til at deltage i
projektet.

Tegn
Hvad vil vi se efter for at vurdere, om vi er på vej til at nå målet?
Vi vil se om børnene viser interesse i hverdagen for vores køkkenhave ud fra de ting vi sætter i gang og
inspirere til.

Opfølgning

Ansvarlig

Hvordan og hvornår vil vi vurdere, om vi har nået målet?
Det vil vi vurdere sidst på sommeren, hvor vi kan se om vi har fået nok
udbytte af køkkenhaven og om børnene har vist interesse for projektet.

Hvem gør hvad?
Kirsten og Tina evaluerer på
projektet.
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Handleplan for høsten
Indhold
Hvad vil vi arbejde med?
Vi vil høste henover sommeren, når grøntsagerne er klar.
Vi vil snakke med børnene om hvornår vi kan høste og i fællesskab finde ud af hvad vi vil lave af de lækre
grøntsager. Det kan være til vores fredags mad eller til vores frugttid.
Vi vil også dagligt gå i haven og smovse lidt i ærterne, gulerødderne, jordbærerene efterhånden som de er
modne.

Mål
Hvad vil vi gerne opnå?
Vi vil gerne opnå at børnene uopfordret holder øje med, om der mon er noget som er klar til at blive spist
og at de selv tager en lille snak om køkkenhaven.

Tiltag

Ansvarlig

Hvad vil vi gøre for at nå målet?
Vi vil gøre det til en daglig begivenhed at man lige kigger til
køkkenhaven.

Hvem gør hvad?
Kirsten og Tina er ansvarlig for
høsten.

Tegn
Hvad vil vi se efter for at vurdere, om vi er på vej til at nå målet?
Vi vil se på om børnene går op i at vi skal tilberede vores grøntsager sammen.
Vi vil også se om køkkenhaven giver et godt udbytte.

Opfølgning

Ansvarlig

Hvordan og hvornår vil vi vurdere, om vi har nået målet?
Ved projekt afslutningen vil vi evaluere på projektet og se hvilke ting
der gik godt og hvilke ting vi kan justere på til næste gang vi skal have
dette projekt.

Hvem gør hvad?
Kirsten og Tina evaluerer på
projektet.
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Handleplan for vinterklargøring af Køkkenhaven
Indhold
Hvad vil vi arbejde med?

Vi vil give børnene indsigt i hvilke planter vi ikke kan genbruge og hvilke planter vi kan lade stå og se gro
igen næste år.
Vi vil også kigge på ,hvilke dyr der lever under jorden, samt give børnene en forståelse for, at dyrene er med
til at hjælpe os med at få planterne til at gro.

Mål
Hvad vil vi gerne opnå?
Målet er, at give børnene indsigt i hvilke planter, som vi kan genbruge næste år.
Et andet mål er at kigge på hvilke dyr, som lever i jorden hos vores grøntsager, samt give børnene en
forståelse for, hvordan dyrene er med til at hjælpe med at dyrke vores grøntsager.
Målet er også at udfordrer børnenes følesans, i forhold til at skulle grave i jorden med deres bare hænder.

Tiltag

Ansvarlig

Hvad vil vi gøre for at nå målet?

Line er ansvarlig for
aktiviteten

Vi vil anerkende børnene i deres arbejde med at hjælpe til med at hive og smide de
gamle planter ud,
Vi vil også anerkende børnene når de stiller sig undrende overfor hvorfor man kan
genbruge nogle planter, mens andre ikke kan genbruges, samt hjælpe dem til at
forstå dyrelivet under jorden hos vores grøntsager.

Tegn
Hvad vil vi se efter for at vurdere, om vi er på vej til at nå målet?
Vi vil se på om børnene tør kaste sig ud i at hjælpe til, med at tømme køkkenhaven, og om børnene, som
hjælper til tør at få beskidte fingre, eller om de synes opgaven er for ulækker.

Opfølgning

Ansvarlig

Hvordan og hvornår vil vi vurdere, om vi har nået målet?

Line er ansvarlig for
hele aktiviteten

Vi kan efter aktiviteten vurdere om børnene fra 3-5 år har kunne deltage aktivt i
aktiviteten.
Børnene elskede denne aktivitet, og kom efterfølgende og spurgte om vi ikke skulle
bruge rive, kost, skovle osv. til at ordne noget ukrudt og andet.
Børnene viste også stor interesse for dyrene som de stødte på undervejs, hvor de
gladeligt fortalte hinanden omkring hvorfor lige netop det dyr de havde fundet
boede i jorden sammen med vores planter.
Børnene viste altså stor interesse for projektet og sugede alle indtryk og alt læring
ind, hvilket var helt fantastisk at se.
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Billeder af projektet
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