Velkommen til undervisning i mat og helse for 9.trinn!
Sammen med Trondheim Kommune og Grønn Barneby ønsker vi dere velkommen
til undervisning!

Geitmyra Credo jobber for at flest mulig barn skal bli glad i mat som gjør dem
godt.
Folkehelse og livsmestring står helt sentralt i alle undervisningsoppleggene
og alle aktiviteter som gjennomføres på matkultursenteret. Barna må lære
hvordan de lager den sunne maten - og begeistres for den! Vi bruker kjøkken,
kjøkkenutstyr og råvarer som er gjenkjennelig, tilgjengelige og rimelige, for
mest mulig overførbarhet til hjemmet. Vi har fokus på økologi og bærekraft i
alle opplegg, blant annet matsvinn og viktigheten av å ikke bruke opp ressurser.

Vi tilbyr undervisning i mat og helse for elever på 9.trinn. Oppleggene går
over en eller to skoledager og dekker kompetansemål i faget, og er i tillegg
tverrfaglige. Undervisningen gjennomføres i tidsrommet kl: 9-14, men vi
tilpasser oss den enkelte skole og tilbudet 9te2 fra AtB. I perioden transporttilbudet er nede, pga Covid -19, så har VI mulighet til å komme til dere. Vi kan
ta imot inntil 30 elever hver dag.
Vi holder til i Ladeveien 9 på Lilleby, i lokalene til Finnes Villa og som nærmeste nabo til Credo restaurant og Jossa mat og drikke.
Man kan velge undervisning over én eller to dager. Oppleggene tilpasses
klassens behov og ferdighetsnivå gjennom dialog med lærer i forkant. Det er
ønskelig at det følger med minst én lærer fra skolen. Vi starter med
undervisning i uke 44 fra mandag 26.10.20.
Velg opplegg, ønsket dag/uke, antall elever og kontaktperson hos dere med
mailadresse og telefonnummer. Dere vil bli kontaktet av en av våre for
nærmere avtale.
Send påmelding til guro.storteig@geitmyra.no

Vi jobber for at så mange barn som mulig skal bli
glad i god mat som gjør dem godt!

Undervisningsopplegg over to dager inneholder:
Konservering og trøndersk matkulturarv
Elevene får gjennom to innholdsrike dager på Geitmyra matkultursenter
avdeling Credo lære om trøndersk matkulturarv og ulike
konserveringsteknikker. Første dag skal vi lage yoghurt, smør, müsli og grøt. Dette
skal vi spise når vi møtes til frokost inne på Credo restaurant neste dag. Elevene
skal i løpet av disse to dagene også lage sodd og bake flatbrød. De får i tillegg lære
å røyke fisk på Credo-måten og lage sin egen kimchi. Ved å bruke lokale råvarer
skal elevene bli kjent med trønderske matprodusenter og hvilke råvarer som finnes
i sesong. Elevene skal kunne fordype seg i tem
aet matglede med målsetning om at de i løpet av disse dagene har opplevd
nysgjerrighet, begeistring og mestring på kjøkkenet. Vi legger vekt på at mat ikke
bare er noe man blir servert, men det er noe som skapes, at mat har en helt egen
verdi.
Undervisningen er tverrfaglig, og hovedfokuset ligger på å gi elevene innblikk i
større sammenhenger. Vi jobber for å vekke elevenes nysgjerrighet om
det som skal til fra maten kommer opp av jorda til vi kan spise et godt måltid
sammen. Elevene er deltagere i en næringskjede; vi er medprodusenter, ikke bare
forbrukere. Vi setter også fokus på mellommenneskelige ferdigheter som
samarbeid og kommunikasjon.
Aktivitetene på Geitmyra matkultursenter avdeling Credo er så langt det er mulig
sesongbaserte. Derfor følger skoleundervisningen årstidene.
Undervisningen inkluderer kompetansemål i flere fag.
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Mål for eleven

•

•

Prinsipper for læring, utvikling
og danning

•

•

•

Kompetansemål i mat og helse
•

•
•

Tverrfaglighet

•
•

Meny og praktiske oppgaver

Dybdelæring, drøfting og
refleksjon

Undervisningen skal gjøre eleven i stand
til å ta gode matvalg.
Undervisningen skal utvikle elevens
bevissthet om hvordan menneskets
levesett påvirker naturen og klimaet, og
dermed også våre samfunn.
Undervisningen skal gi hver og en mulighet til å utvikle sine evner innen matlaging.
Undervisningen skal gi elevene et godt
grunnlag for å forstå seg selv, andre og
verden, og for å gjøre gode matvalg i
livet.
Planlegge og bruke egna redskap,
teknikker og matlagingsmetodar til å
lage trygg og bærekraftig mat som gir
grunnlag for god helse.
Bruke sansane til å vurdere kvaliteten
på matvarer, utforske og kombinere
smakar i matlaginga og forbetre oppskrifter, menyer og anretning av mat.
Kritisk vurdere informasjon om matproduksjon og drøfte korleis forbrukarmakt
kan påverke lokal og global matproduksjon.
Naturfag – Ulike stoffers reaksjoner i
mat. Hva skjer og hvorfor?
Samfunnsfag – Forbrukermakt og påvirkning. Hvem bestemmer hva som
skal være i butikkhyllene og hvordan
kan jeg påvirke?
Matematikk: Kunne benytte seg av ulike
måleenheter i matlagning.
Norsk – Kunne uttrykke seg muntlig om
relevante problemstillinger knyttet til
temaet.

•
•
•

Sodd med flatbrød.
Yoghurt, smør, grøt og müsli.
Røyke fisk på Credo-måten.

•

Eleven skal utvikle sine ferdigheter i
praktisk arbeid med råvarer og redskap.
Undervisningen skal utvikle elevenes
evne til å foreta etiske vurderinger og
gjøre dem fortrolige med etiske problemstillinger innen matnæringen.

•

Heldagsundervisning:
1.Fisk og bærekraft
Vi lager fiskekaker med rotgrønnsaker og potetlompe. Fisk og grønnsaker er en
utfordring for skolekjøkkenet og også i mange hjem. Vi begynner med hel fisk,
fileterer denne og viser de ulike organene på fisken og deres funksjon. Vi velger
bærekraftige fiskeslag og forklarer hva som gjør at man kan spise noen fisk med
god samvittighet, men skal være med forsiktige med andre. Vi snakker om hvordan
fisk har vært en forutsetning for bosettingen i landet vårt – og alltid har vært en
viktig handelsvare slik at vi har kunnet selge og bytte til oss andre varer. Vi snakker
om rotgrønnsaker: Hva kan vi dyrke i vårt klima, hva finnes av arter og hvilke råvarer
er det sesong for? Hvordan har vi gjennom tidene fått grønnsakene til å vare
gjennom vinteren?
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Undervisningen skal gjøre eleven i stand
til å ta gode matvalg.
Undervisningen skal utvikle elevens
bevissthet om hvordan menneskets
levesett påvirker naturen og klimaet, og
dermed også våre samfunn.
Undervisningen skal gi hver og en mulighet til å utvikle sine evner innen matlaging.
Undervisningen skal gi elevene et godt
grunnlag for å forstå seg selv, andre og
verden, og for å gjøre gode matvalg i
livet.
Planlegge og bruke egna redskap,
teknikker og matlagingsmetoder til å
lage trygg og bærekraftig mat som gir
grunnlag for god helse
Bruke sansene til å vurdere kvaliteten
på matvarer, utforske og kombinere
smaker i matlaginga og forbedre oppskrifter, menyer og anretning av mat
Kritisk vurdere informasjon om matproduksjon og drøfte hvordan forbrukermakt kan påvirker lokal og global matproduksjon
Naturfag – livet under vann, økosystemer og havets ressurser og utfordringer.
Samfunnsfag – forbrukermakt, hvem
bestemmer hva og hvordan ting havner
i butikkhyllene?
Matematikk: Kunne benytte seg av ulike
måleenheter i matlagning.
Norsk – Kunne uttrykke seg muntlig om
relevante problemstillinger knyttet til
temaet.
Elevene jobber med fisk, artsbestemmer, anatomi og filetering.
Elevene lager sin egen signaturfiskekake
Eleven skal utvikle sine ferdigheter i
praktisk arbeid med råvarer og redskap.
Undervisningen skal utvikle elevenes
evne til å foreta etiske vurderinger og
gjøre dem fortrolige med etiske problemstillinger innen matnæringen.

Heldagsundervisning:
2. Kjøtt og bærekraft
Vi lager lager den japanske retten Ramen og benytter oss av tilgjengelige råvarer i
sesong. Det kan eksempelvis være lam, høns, kje, vilt eller annet. Vi tar
utgangspunkt i et helt dyr og lærer elevene hva de ulike delene heter. Vi koker
kraft, lager nudler og velger grønnsaker som passer til. Vi snakker om hva vi kan
vi dyrke i vårt klima, hva som finnes av arter og hvilke råvarer det er sesong for?
Hvordan har vi gjennom tidene fått grønnsakene til å vare gjennom vinteren?
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Undervisningen skal gjøre eleven i stand
til å ta gode matvalg.
Undervisningen skal utvikle elevens
bevissthet om hvordan menneskets
levesett påvirker naturen og klimaet, og
dermed også våre samfunn.
Undervisningen skal gi hver og en mulighet til å utvikle sine evner innen matlaging.
Undervisningen skal gi elevene et godt
grunnlag for å forstå seg selv, andre og
verden, og for å gjøre gode matvalg i
livet.
Planlegge og bruke egna redskap,
teknikker og matlagingsmetoder til å
lage trygg og bærekraftig mat som gir
grunnlag for god helse
Bruke sansene til å vurdere kvaliteten
på matvarer, utforske og kombinere
smaker i matlaginga og forbedre oppskrifter, menyer og anretning av mat
Kritisk vurdere informasjon om matproduksjon og drøfte hvordan forbrukermakt kan påvirker lokal og global matproduksjon
Naturfag – livet under vann, økosystemer og havets ressurser og utfordringer.
Samfunnsfag – forbrukermakt, hvem
bestemmer hva og hvordan ting havner
i butikkhyllene?
Matematikk: Kunne benytte seg av ulike
måleenheter i matlagning.
Norsk – Kunne uttrykke seg muntlig om
relevante problemstillinger knyttet til
temaet.

•

Vi lager ramen med råvarer fra lokale
produsenter

•

Eleven skal utvikle sine ferdigheter i
praktisk arbeid med råvarer og redskap.
Undervisningen skal utvikle elevenes
evne til å foreta etiske vurderinger og
gjøre dem fortrolige med etiske problemstillinger innen matnæringen.

•

Heldagsundervisning:
3. Samisk mat og matkultur
Bidos med reinkjøtt og rotgrønnsaker, blodpannekaker og rørte bær.
Undervisning rettet mot kompetansemålet om samisk mattradisjon er
erfaringsmessig noe mange etterspør. Vi underviser om samiske
konserveringsteknikker og råvaretilgang.
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Dybdelæring, drøfting og
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Undervisningen skal gjøre eleven i stand
til å ta gode matvalg.
Undervisningen skal utvikle elevens
bevissthet om hvordan menneskets
levesett påvirker naturen og klimaet, og
dermed også våre samfunn.
Undervisningen skal gi hver og en mulighet til å utvikle sine evner innen matlaging.
Undervisningen skal gi elevene et godt
grunnlag for å forstå seg selv, andre og
verden, og for å gjøre gode matvalg i
livet.
Planlegge og bruke egna redskap,
teknikker og matlagingsmetoder til å
lage trygg og bærekraftig mat som gir
grunnlag for god helse
Bruke sansene til å vurdere kvaliteten
på matvarer, utforske og kombinere
smaker i matlaginga og forbedre oppskrifter, menyer og anretning av mat
Kritisk vurdere informasjon om matproduksjon og drøfte hvordan forbrukermakt kan påvirker lokal og global matproduksjon
Naturfag – livet under vann, økosystemer og havets ressurser og utfordringer.
Samfunnsfag – forbrukermakt, hvem
bestemmer hva og hvordan ting havner
i butikkhyllene?
Matematikk: Kunne benytte seg av ulike
måleenheter i matlagning.
Norsk – Kunne uttrykke seg muntlig om
relevante problemstillinger knyttet til
temaet.
Vi lager tradisjonell samisk kjøttsuppe
bestående av reinsdyrkjøtt og rotgrønnsaker.
Vi lager pannekaker med reinsdyrblod
og rører bærsyltetøy.
Eleven skal utvikle sine ferdigheter i
praktisk arbeid med råvarer og redskap.
Undervisningen skal utvikle elevenes
evne til å foreta etiske vurderinger og
gjøre dem fortrolige med etiske problemstillinger innen matnæringen.

Covid-19:
Vi i Geitmyra Credo forholder oss til enhver tid gjeldende råd for
smittevern. Vi er opptatt av matsikkerhet og folkehelse og vi vil
legge til rette for et trygt besøk hos oss.
Den besøkende gruppa anses som en kohort. Kohorten vil disponere egen
håndvask og egne toalett. Lokaler og utstyr vaskes og/eller sprites grundig
mellom hvert besøk.
Ved Geitmyra Credo matkultursenter for barn treffer vi mange ulike barn og unge,
men vi vil aldri møte flere enn én kohort om dagen. Lærerne, som er en del av
kohorten, kan også være behjelpelig
dersom det kreves nær oppfølging i matlagingen. Håndhygiene vil være i fokus
under hele oppholdet.

Vi følger smittevernveilederens råd for håndhygiene:
•
•
•
•
•
•

Ved ankomst skole (i dette tilfellet matkultursenteret)
Før måltider/mathåndtering
Etter toalettbesøk
Ved synlig skitne hender
Etter kontakt med kroppsvæsker (eksempelvis etter å ha pusset nesen)
Etter kontakt med dyr

Ingen syke skal møte på Geitmyra Credo matkultursenter for barn. Vi har eget rom
og munnbind tilgjengelig hvis elever skulle få symptomer og må bli hentet i løpet
av skoledagen.
Vi kan SELVFØLGELIG ha god og trygg matundervisning til tross for situasjonen
med Covid-19! Ta kontakt om dere har spørsmål vedrørende dette.

Sammen med Trondheim Kommune
og Grønn Barneby ønsker vi dere
hjertelig velkommen!
Guro, Siri og Siri

