«Dette er den beste
skoledagen i hele
mitt liv, kan vi få
komme hit flere
ganger»
6. klassing

I samarbeid med Grønn Barneby ønsker
LianTunet hjertelig velkommen til

«Matnyttig skoledag»
for alle 6. trinn´s elever i Trondheim kommune.

Erfaring fra blant annet besøk av 8000 elever
har overbevist oss om at det er:

Hva er
matnyttig
skoledag?

•
•
•
•
•

Det er SMART å lage maten selv!
Det er SMART å bruke sansene!
Det er SMART å spise det kroppen trenger!
Det er SMART å bruke lokale råvarer!
Det er SMART å spise sammen med noen!

Basert på disse 5 prinsipper tilbyr vi et
gjennomarbeidet praktisk pedagogisk opplegg
som tilfredsstiller de nasjonale retningslinjene
for kosthold og de nye kompetansemålene i
skolen

Konkret
opplegg

1) Forarbeid på skolen. Elevarbeid med
lærerveiledning blir tilsendt i forkant.
Forventet tidsbruk = 2 timer
2) Gjennomføring på LianTunet. Forventet
tidsbruk = 4 timer. Primært mellom 09.30
og 13.30
3) Ettarbeid på skolen. Elevarbeid (oppgaver)
blir tilsendt skolen i etterkant av besøket
på LianTunet. Forventet tidsbruk = 2 timer

1)

Velkommen til LianTunet. Dialog om forventninger,
mål for dagen, praktisk gjennomføring, dagens
smittevernregler og måltidsglede

2)

Sirkeltrening. 5 grupper sirkulerer på 5 poster som har
fokus på henholdsvis a) meierivarer, b) kjøtt, c) fisk, d)
frukt bær og grønnsaker og e) kornprodukter. På hver
post «kokkelerer» de med råvarer som bringes videre i
et «ferdaskrin». Dette settes til slutt sammen til et
selvlaget måltid som nytes i gruppen. Hver post har i
tillegg fokus på en tverrfaglig oppgave som utfordrer
elevene i matte, naturfag, engelsk, norsk eller
kroppsøving.

3)

Dagen avsluttes utendørs med dialog om bærekraft
(rettferdig produksjon og kretsløp) og livsmestring. Vi
evaluerer også dagen med fokus på hva de opplever å
ha lært. (noe SMART!?)

På LianTunet

Overordnet
målsetting
med
matnyttig
skoledag

• Elevene skal se sammenheng mellom SMART-måltid
og bærekraft utført i praksis
• Elevene skal forstå betydningen av nasjonale
retningslinjene for kosthold
• Elevene skal oppleve mestring gjennom praktiske
øvelser både individuelt og i grupper
• De tverrfaglige oppgavene skal gjøre at elevene skal
forstår sammenhengen mellom teori og praksis.
• Elevene skal forstå hva sirkulær økonomi er i praksis
• Lærere skal oppleve at undervisningsopplegget gir
faglig påfyll til daglig undervisning
• Elevene skal oppleve måltidets betydning ut over
selve maten

• Periode:

• Høst 2020: Uke 42 – 46

• Vinter 2021: januar uke 2 – 12

• Dager på Lian:

Når og
hvordan

•
•
•
•

Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag.

• Kjernetid:

• 0930 - 1330

• Antall pr gang:

• 20-25 elever + min 2 voksne, herav en lærer.

• NB: Elever med spesielle behov bør ha med eget følge.

Påmelding
og
nødvendige
opplysninger

üSkolens navn:
üKontaktperson:
üEpost adresse:
üTelefon:
üNavn på elever og lærere (smittehensyn) og
gruppeinndeling
Påmelding sendes til: Kontakt@liantunet.no
OBS! Førstemann til mølla, begrenset antall plasser!!!
Etter påmelding vil dere få en bekreftelse på at dere har
fått plass og hvilken datoer/uker dere er tildelt.
For spørsmål ta kontakt med: Kjersti Monsen
Telefon 92662425
Tilbudet er gratis for skoler i Trondheim kommune. Skolen
står selv for transport

«Vi setter STOR pris på
den jobben dere gjør, og vi
kan bekrefte at dagene hos
dere er av de skoledagene
som ungene husker for
livet». Hilsen Kåre Moum,
Rektor Nyborg skole

