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Projektbeskrivelse
Projektnavn:
Dyreskolen
Projektresumé:
Projektet giver skal børn og unge mulighed for at være sammen med dyr, således at der skabes
interesse for og viden om dyreadfærd, pasning og pleje.
Projektet skal binde by og land sammen ved at give mulighed for omgang med almindelige
landbrugsdyr.
Projektbaggrund:
Vi har i den senere tid opbygget gode faciliteter til havedyrkning og madlavning i naturen (Fra frø til
bord). Dette projektet er en væsentlig udvidelse af disse aktiviteter på vores arealer (2 tønder land med
en lille skurvogn).
Projektet har til formål fortsat at øge udbudet og kvaliteten i de aktiviteter som vi tilbyder til
aldersgruppen 6-16 år inden for området natur og dyr.
Vores målsætninger om ”at lære ved at udføre” skal forankres ved, at der etableres aktiviteter med dyr
som både er spændende og vidensmæssigt udfordrene.
Vi ønsker at skabe interesse og forståelse for dyreadfærd, samt at fremme børn og unges muligheder
for at være sammen med almindelige husdyr og derigennem skabe kendskab og forståelse for
dyreadfærd og viden om pleje og pasning og interesse for ansvarlighed og anvendelighed.
Vi har gennem en længere periode været opmærksom på, at der er et stort behov og interesse for at
børn kan være tæt på dyrene så de kan lære om adfærd.
Vi tror på at børn som er vant til at have omgang med dyr også bliver bedre til at være sammen med
andre mennesker i alle af livets sammenhænge, idet grundflaget her skabes for en opbygning af den
empatiske forståelse.
Projektet skal indgå i vores samarbejde med i Fredensborg Kommune i partnerskab om ”Skolen i
virkeligheden” 1)
Vi har allerede lavet de første succes fyldte udeskoleforløb for 2-3 klasses børn samt børnehaver og
SFO’er.
Aktiviteter giver mulighed for børn og unge med meget forskellige sociale og interlektuelle kompetence,
at deltage side om side i fælles engagement, hvilket medfører en stor grad af åbenhed og tolerance for
de andre deltager.
Vi vil i det omfang der er interesse og mulighed for, samarbejde med etablerede
uddannelsesinstitutioner med tilknytning til landbrug og natur
Vi ser frem til samarbejdsmuligheder mellem eks. dyreassistenter som kan virke som tilsynsfunktion,
sparringspartner, instruktør og vejleder. Muligheder foreligger også for at støtte
Projektopgaver inden for husdyr og børn.
1)

”Skolen i virkeligheden” handler om, at Fredensborg Kommune har indgået partnerskaber med virksomheder,
organisationer og foreninger. Partnerskaber der handler om alt fra dyrkning af gulerødder i egne køkkenhaver til
undervisning af bankfolk og embedsmænd fra SKAT om budgetlægning og risikoen ved sms-lån. Alt sammen for at
give eleverne nye perspektiver i læringen. Perspektiver, der handler om den virkelighed, der omgiver eleverne uden for
skolegården.
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Projektmål:
Projektets mål er at give deltagerne
interesse for:
• dyr og natur
• landbrugsdyr
• udstilling og avl
viden om:
• dyr og dyrehold
• pasning og pleje af dyr
• fodring
• anatomi
• dyreadfærd
• avl og udstilling
• leg og hygge – dyrehop/agility
forståelse for:
• ansvar for pasning og pleje
Målgruppe:
Børn og unge i alderen fra 6 til 16 år i skole eller fritidssammenhæng.
Indhold:
Følgende aktivitetstyper søges afviklet:
• Før skole aktiviteter
• Børnehaveklasse aktiviteter
• Skoleaktiviteter
• Fritidsaktiviteter
Aktiviteter relateret til skole, vinkles i forhold til videnoverføring og læring, tilpasset deltagerne
Aktiviteter relateret til fritid, vinkles i forhold til interesse, venner/fællesskab og hobby
Aktiviteter vil blive udbudt som både kortere eller længerevarende forløb alt efter behov.
Vi stiller dyr, faciliteter og instruktører til rådighed. Ved skole/institutions aktiviteter aftales hvor mange
lærer/pædagoger som skal deltage i forløbne.
Vi vil forsøge at udvikle faste standardforløb i takt med at vi opnår erfaringer og opdager behov.
Som basiselementer i aktiviteterne vil indgå 4H’s velafprøvede kæledyrekort (kanin, høns, marsvin,
ged, hest) og dyrepasserkort.
Tilgang til læring vil ofte have ståsted i leg og træning ved at afholde konkurrencer, opvisning,
fremvisning, udstilling, agility og kaninhop.
Læringsforløb, hvor traditionelle skolefag afvikles i forhold til dyr og naturen på stedet.
Alternativ skoleforløb, hvor ikke boglige disponerede arbejder med læring på en mere naturlig måde.
Fritidsaktiviteter hvor man kan få nye venner og interesser
Juniorlederuddannelsen hvor man kan blive hjælper og instruktør på dyrehold.
Vores forventede dyrehold på stedet omfatter: Kaniner, Marsvin, Høns, Minigrise, Dværggeder og små
heste.
Projektet vil i første omgang kunne komme ca. 60 til 100 børn og unge til gode. Potentialet er i
midlertidigt meget stort og kunne komme til at omfatte en stor del af kommunens børn afhængig af
hvordan det lykkes at integrere med de bestående institutioner.
Driftøkonomien vil i høj grad være omkostningdækket, således at brugerbetaling dækker det forbrug og
de ressourcer som anvendes på de enkelte hold og aktiviteter.
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For at stedet skal anvendes til de påtænkte dyr og aktiviteter, skal der anskaffes bure/stalde,
indhegninger, fremvisnings/kæle bokse, fodringsanlæg og transportkasser.
Nedenstående budget prissætter disse anskaffelser.

Ansvarlige:
De voksne på holdet vil sørge for at foregår oplæring og træning. De voksne skal sørge for at de
forskellige færdigheder trænes op og indøves. Det er meningen at børnene skal lærer så meget, at de
på et tidspunkt kan indgå som hjælpere på for efterfølgende hold.
Der vil blive udpeget et par voksne som får hovedansvaret for aktiviteterne.
Erfaringer:
Vi har instruktør som i anden sammenhæng har arbejdet med dyrehold. Vi forventer at vores
juniorledere kan indgå både som instruktører og hjælpere og derved omsætte deres viden om
holdledelse og samarbejde til praksis.
Instruktionen vil baserer sig på at anvende 4H's motto om, ”at lære ved at udføre”, samt at lægge vægt
på det centrale i at samarbejde i grupper om at løse konkrete opgaver.
Fremtidsplaner:
Vi forventer at udbygge vores samarbejde med kommunen bl.a. ved inddragelse i kommunes
arrangementer som f.eks. ”sommersjov” for kommunens børn og unge.
Lejrarrangementer som dyreskoler med og uden overnatning.
Udvide besætningen med flere typer dyr, eks kalve i sommerperioden.
Tidsplaner:
Projektet er kørende hele året.
Budget:
Budget

Etablering
Erhvervelse
Godkendelser
Dyrestalde/bure
Fodringsanlæg/vand
Fastehegn
Fleksible hegn
Fremvisningsbokse
Transportkasser
Seletøj/tøjer

ialt

Kaniner

600

Marsvin

300

Høns

Dværg
geder

400

20000

5000
2000
1800

400
200

29400

900

1000
600

2000

Minigrise

Små hest

3000

3000

10000

1000
1000
3000
3000

1000
1000
1500

0
20000

1500
200

1000
200

500

12700

7700

30500
83200

Forudsætninger
Vi har kaniner, marsvin og høns. Der vil kun blive behov for supplering af avlsrene eksemplarer
De 25 eksisterende kaninbure er så faldefærdige at de skal udskiftes totalt
De eksisterende læfaciliteter i heste kan anvendes
De eksisterende hestehegn skal udskiftes delvist
Hvor det er muligt købes råmaterialer og arbejdet udføres af frivillige
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