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Frokost i det fri på Torup Naturskole. Alison Somerset-Ward fra
Sheffield har gang i den store
slev! Foto: Åsa Hellström.

Dagbog af Kay Sales

Dag 1
INDREGISTRERING OG LEG PÅ RÅDHUSPLADSEN

Kay Sales er landskabsarkitekt
med erfaring i at designe børns
udearealer. Hun er engageret
i gennem sit arbejde at finde
måder at forbinde børn med naturen på. kaysales.wordpress.com

Dag 2
PÅ BORGEN OG I SKOLEHAVERNE
Dagen begyndte på Christiansborg i Fællessalen, hvor vi lyttede
til flere forskellige inspirerende og engagerede talere. Det var
opmuntrende at se en stærk politisk repræsentation med både
undervisningsminister Christine Antorini og miljøminister Ida
Auken som talere. Ida Auken talte om, hvor vigtigt det er at
hjælpe børn til at udvikle en god sans for naturen, da de jo vil
skulle varetage ansvaret for vores planets fremtid.
Om eftermiddagen blev vi sendt ud på forskellige ekskursioner:
Jeg var med på turen til Københavns skolehaver på Bispebjerg.
Der er et fælleshus og ca. 30.000 m2 jord.
Fortsættes…
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Landskabsarkitekt Kay Sales interesserer
sig for projekter for børn og er for nylig
flyttet til Danmark. Konferencen den 10.
– 13. september ”Nordic Adventure –
Connecting Children with Nature” var
for hende det perfekte sted at møde
ligesindede, som også er engageret i
arbejdet med at forbinde børn og natur.

Efter registrering og efter at have mødt nogle af de andre deltagere var der god tid til at nyde den forvandlede Rådhusplads
i København. Her havde forskellige organisationer indrettet en
natur- og byggelegeplads. Det var skønt at se folk i alle aldre
lege, og mange af os bemærkede en gruppe pensionister, som
gik i gang med et udvalg af træspil som de tydeligvis huskede
fra deres ungdom.

Da vi ankom, var folk i køkkenet i gang med at skære bønner og gøre andre grøntsager klar til salg. Vi mødte en
biavler på vores rundtur, og her blev vi slået af, hvor stort
stedet egentlig er. Skolebørn tilbringer typisk 3 timer om
ugen på at planlægge og dyrke deres 1 x 3 meter jordstykke. De kan plante lige, hvad de har lyst til - blomster og/
eller grøntsager - og de sår frøene, passer haven, høster og
forbereder jordstykket for vinteren.
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Dag 3
FROKOST I DET GRØNNE
Næste morgen kørte vores turbus over Øresundsbroen over
til Torup, en skov i udkanten af Malmø. Her var lærerne fra
naturskolen vores guider og gav os en tur ligesom den, de
giver børn, som kommer der på udflugt. Vi begyndte med
en gåtur i skoven, hvor vi fik opgaver som hjalp os med
virkelig at opleve naturen omkring os. Derefter begav vi os
over til skovhavens areal, hvor et bålsted var gjort klar til os,
så vi kunne tilberede vores egen frokost. Vi lavede vellykket
fladbrød, stegte grøntsager og karamelliserede æbler, alt
sammen over åben ild. Om det var den lange gåtur, den
tidlige start på dagen, eller bare det at være udendørs, så
var maden ualmindelig lækker.

deres egne legesteder: Spredt rund omkring i området så
vi, hvordan de havde bygget små huler imellem træer og
buske.
Til sidst besøgte vi Videdalsskolans transformerede skolegård. Den er en del af et projekt ”Gröna skolgårdar”,
som vi havde hørt om dagen i forvejen.
Vi ankom lige efter at skoledagen var slut, så vi fik ikke set,
hvordan børnene bruger stedet. Men det var tydeligt, at her
er der gode muligheder for bevægelse og fri leg: Bølgende
bakker, træer og enge vil klart inspirere alle aldersgrupper.
Netop som vi troede, at vi skulle hjem, besluttede vores
turguide, at vi havde tid nok til at besøge Drömmarnas
Hus, som er en gammel herregård i et belastet område af
Malmø, med skovhave og udendørs køkken. Det er en nonprofit kunstnerledet organisation, hvor man arbejder med
børn og voksne i haven med dyrkning af grøntsager og
tilberedning af mad.
Herefter var det tid til at vende hjem med hovedet fuld af
inspiration.

Vores næste stop var Skabersjöskolan, en skovskole for
børn i alderen 2½ til 12 år. Et eksempel på skolens filosofi var den indlysende frihed, børnene havde i at skabe

Dag 3

På tur til Drömmarnas hus. Foto: Petra Bengtsson.

Dag 1
Dag 2

Bålaften på Naturcenter Vestamager. Foto: Åsa Hellström.

Linnea Wettermark fra Odla i Stan
bygger med grønt på Rådhuspladsen. Foto: Petra Bengtsson.
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Majid Kanan og Anne Dahl- Refshauge stod selv for maden på Drömmarnas hus sammen med de øvrige
deltagere. Foto: Petra Bengtsson.

Fakta om konferencen
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NORDIC ADVENTURE – CONNECTING CHILDREN WITH
NATURE FANDT STED 10. - 13. SEPTEMBER I ÅR I KØBENHAVN, MALMÖ OG LUND.
Hovedarrangører var Dansk Legeplads Selskab, Nature Action Collaborative for Children, Malmö stad, Öresundsklassrummet Level 2,
Københavns Kommune og Københavns Universitet.
Omkring 70 deltagere fra Danmark, Færøerne, Sverige, Norge,
England, Italien, Ukraine, Tjekkiet, USA og Australien deltog.
Læs meget mere om konferencen på www.nordicadventure.org.
Under menupunktet “About the speakers” ligger oplæg, som blev
holdt på konferencen af Tim Gill, Helle Nebelong, Theresa Schilhab, Märit Jansson, Inger Lerstrup, Mark Veekamp, Catharine Ward
Thompson, Elisabeth Millqvist, og Olav B. Lysklett.

Dag 4

Workshop i det grønne. Foto: Petra Bengtsson.
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Dag 4
ENGAGEMENT NØDVENDIGT PÅ FLERE NIVEAUER
Konferencens sidste dag begyndte med en formiddag med
forskellige oplæg. Et oplæg om Wanås Konst ved skuplturparken Wanås nord for Malmø skilte sig ud som en fantastisk måde at forbinde børn med naturen gennem skulptur på
en legende og kreativ måde.
Det sidste plenarmøde gav god anledning til at udveksle
ideer om, hvordan man bedst kommer videre i disse krisetider. Vores gruppe var enig om, at for at opnå fremskridt kræver det engagement på mange niveauer, fra
græsrodsbevægelser til forskningsstudier, som kan hjælpe
med at bevise nødvendigheden af forandring, og endelig
forbindelser højere oppe i systemet, med mennesker som

f.eks. miljøminister Ida Auken, som har magt til at gennemføre forandringerne.
En sidste tanke kom fra en snak med en børnehavelærer fra
Færøerne: Hun fortalte, hvordan hun bare ringer til borgmesteren og spørger, hvis hun behøver noget eller ønsker at
skabe forandringer.
Hvis bare det var så enkelt i andre samfund! Tættere
forbindelse. Måske er det vejen frem for os alle?

Fotos: Charlotte Bährner.
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En flok varmt påklædte konferencedeltagere tilbragte en dejlig formiddag på
Øresund ombord på “Naturbåten”, som Malmö Naturskola har udviklet sammen med kommunens miljøforvaltning. Om eftermiddagen blev livet i vandet
udenfor SEA-U Maritimt Kundskapscenter, undersøgt nærmere.

Mårten Johansson er lærer og professionel lystfisker. Med dagens flotte
fangst kan man kun se glad og tilfreds ud! Foto: Michael Palmgren.

Foto: Michael Palmgren.

