Ansøgning om Udlodningsmidler til Friluftsliv
Ansøgning nr. 109531 - Fra hav og jord til bord
Tema: Covid-19 Akutpulje: Udeliv for børn i skoler og dagtilbud
Ansøger

Postadresse

Anholt Skole og Børnehave

Ørkenvej 1b

Ørkenvej 1b

8592 Anholt

8592 Anholt

Kontaktperson

89592863

Mia Nordby

Midtjylland - Norddjurs

pottershus@gmail.com
40594980

CVR nummer og ansøgertype:

29902071

29189986 Kommunal/offentlig institution

Projektet:
Kort beskrivelse af projektets indhold

Vi ønsker at etablere et udendørs område/udekøkken ved skolen/børnehaven med bålplads, bænke og
arbejdsbord samt et keyholebed (en højbedstype som bruges i ørkenområder hvor kompostering foregår
løbende i midten af bedet) og en lerbageovn.
Området skal stimulere og inspirere øens børn og unge til at gå på opdagelse i den natur, der omgiver dem
og i de naturtraditioner, som øboernes ældre generationer holder så meget af.
Beskriv projektets målgruppe

Projekt "Fra hav og jord til bord" henvender sig primært til øens børn og unge.
På Anholt bor der pt. 19 børn og unge i alderen 2-15 år. Børnene har i dagligdagen megen glæde af
hinanden på tværs af alder, og modtager eksempelvis også undervisning i aldersintegrerede klasser. Skole
og børnehave/vuggestue deler matrikel og fællesarealer i løbet af dagen. Anholt Skole har ofte besøg af
gæstebørn, der deltager i undervisningen på lige fod med øens børn.
Projektet her vil være til glæde og gavn for alle øens børn. Lige fra vuggestue til ældste klasse. Dermed vil
det være et samlende omdrejningspunkt og en fælles referenceramme uafhængig af alder.
Men derudover er det desuden tanken, at børnenes familier også skal inviteres med ind i de muligheder, et
sådant område vil tilføre øens "katalog" af naturoplevelser.
På den måde skabes der et miljø, hvor børn og forældre kan være nysgerrige sammen. Det giver mulighed
for at samtale om oplevelserne og den læring, der kom ud af det over aftensmaden eller ved sengetid
efterfølgende.
Endelig vil området henvende sig til de mange børn/unge, der besøger øen i forbindelse med eksempelvis
lejrture. Jo flere børn/voksne, der får lov til at smage, sanse og opleve Anholts natur - jo bedre.
Hvilken forskel vil projektet gøre for målgruppen?

Anholt Skole/børnehave og Foreningen Anholts Børn deler ambitionen om at skabe rammerne for et godt,
trygt og inspirerende børneliv for øens børn. Derudaf springer også ambitionen om at give mulighed for, at
børn og forældre oplever og lærer sammen i en erkendelse af, at både børn og voksne kan lære af
hinanden, men også i en erkendelse af, at vi gennem fælles oplevelser skaber grobund for kommunikation,
gensidig forståelse og respekt.
Vores ambition er at flytte familierne ud i naturen, og samtalen herom ind i hjemmet.
Naturen er det oplagte samlingspunkt for øboerne, og derfor er det nærliggende at tage udgangspunkt heri,
når vi vil understøtte samlende aktiviteter, der samtidig bidrager med læring og værdi for både børn og
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voksne.
Samspillet med naturen har altid fyldt meget i øboerernes bevidsthed og Anholt rummer mange
”natureksperter” blandt øens ældre generationer. Vi spørger os selv: Hvordan kan vi give denne arv videre
til børnene, så de også oplever en stolthed og en kærlighed til naturen og Anholt? Og hvordan kan vi
hjælpe dem til, at blive interesserede og nysgerrige i det sted, de bor?
Vores projekt tager udgangspunkt i Anholts natur, befolkning og traditioner, men også i ønsket om at se en
øget naturbevidsthed og bevidsthed om bæredygtighed og miljø i den kommende generation af øboere.
Anholts beboere er stolte af øen og også af at være øboer på Anholt - med de muligheder og de
udfordringer, det måtte medføre.
Vi er overbeviste om, at projektet vil bidrage til at skabe et endnu bedre børneliv med mening og værdi og
samtidig med udgangspunkt i, at skabe bæredygtige naturoplevelser, der går på tværs af alder, uddannelse
og overbevisning.
Foruden herboende familier henvender projektet sig desuden til feriegæster og lejrskoler, som også vil
have mulighed for at deltage i workshops og/eller anvende området på egen hånd.
Hvilke udfordringer skabt af covid-19-krisen skal projektet bidrage til at løse?

Anholt, der med sine 122 beboere, er et meget lille samfund og er beliggende isoleret ude midt i Kattegat-3
timers sejlads fra fastlandet. COVID-19 krisen har medført, at vi er blevet yderligere isolerede. Normalt er
rejser en vigtig del af børnenes dannelse, opdragelse og bidrager til deres erkendelsesudvikling. Projektet
vil bidrage til at skabe oplevelser lokalt og styrke sammenholdet og herigennem kompensere for de ture,
som de for tiden må undvære.
Hvilke nye muligheder skabt af covid-19-krisen skal projektet bidrage til at udnytte?

Anholt skole og børnehave har - uafhængigt af COVID-19 - altid vægtet og prioriteret udeliv højt.
Men de givne omstændigheder taget i betragtning har alligevel stillet krav om at tænke og forholde sig
anderledes til både det at være sammen, men også til det at anvende naturen som samlingspunkt.
Vi har søgt nye og anderledes veje, og i den forbindelse er vores motivation for at realisere drømmen om et
værested i naturen - som indbyder til sansning og oplevelser - kun blevet større.
Anholt er en naturperle - uden sammenligning. Men med situationen omkring COVID-19 har vi kunnet
konstatere, at naturfascinationen skal vækkes hos børn og unge. Den kommer ikke af sig selv. Og i den
sammenhæng er det afgørende, at vi har inspirerende rammer og indhold at vække fascinationen med.
Anholt er - sammenlignet med mange andre områder - på én og samme tid både ufattelig rig og meget
fattig på naturoplevelser. Det mærkede vi ikke mindst under COVID-19 situationen, hvor vi ofte drømte os
hen til et sted, som det vi her forsøger at få jeres støtte til at etablere.
Beskriv projektets indhold af udendørs aktiviteter og/eller undervisning for børnene

AUGUST
Umiddelbart efter skolestart vil vi afholde en arbejdsdag, hvor forældre, børn og personale sammen vil
starte projektet op og gøre området til bålsted, bænke, bord og keyholebed klart og påbegynde byggeriet.
Forældre og Foreningen Anholts Børn arrangerer fisketure som eftermiddagsaktivitet 2-3 timer en gang om
ugen fra august til efterårsferien.
Udendørs madkundskab er en del af skoleskemaet for mellem og ældste trin hele efteråret. Det ligger
ugentligt i forlængelse af fisketuren og der tilberedes fisk og tang herfra. Børnehaven har ligeledes et tema
om mad fra havet.
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Udeskolen laver et projekt om strandurter i samarbejde med øens lokale naturkendere. Urterne samles,
tørres, fermenteres og videregives til udemadkundskabs-køkkenet.

SEPTEMBER-OKTOBER
Workshopdag i september for hele familien, hvor øens ældre borgere inviteres til at deltage med deres
viden og kundskaber omkring tilberedning af fisk, egnsretter (henkogte jomfruhummere, kogt tørret ising)
filetering af fisk, sankning af urter og bær, fermentering af grønsager m.m. Vi samarbejder med Anholt
Gartneri, fiskere og Fiskernes Fællessalg.
En lignende workshop afholdes i efterårsferien for feriebørn og deres forældre.
Udeskolen bygger i samarbejde med børnehaven en lerbageovn af hovedsagelig genbrugsmaterialer
(sand, ler, hestemøg) og som dekoreres til slut af mosaik af strandskaller og flotte sten, som det vil være
oplagt, at Børnehave- og vuggestuebørnene finder. Ovnen bruges til bagning af brød og ovnretter.
Keyholebedet designes og bygges af mellem og ældste klasse i håndværk og design. Efterfølgende skal
der arbejdes i natur og teknologi omkring kompost, hvor bedet fyldes op, hvorefter der sættes hvidløg og
gøres klar til såning i foråret af både børnehave- og skolebørn.
Børnehaven vil have fokus på bål mad til eftermiddagsmad hele efteråret fra oktober til december, idet man
kun må have bål på Anholt fra 1. oktober til 1. april på grund af brandfare.

NOVEMBER-DECEMBER
Udeskolen laver et projekt om tang fra oktober til december, hvor det benyttes til såvel tilberedning af
madretter som til billedkunst.
Som afrunding på projektet vil udeskole og madkundskabsholdet lave middag til øens pensionisters spiseog samværsklub i december. Endvidere bliver de fremstillede produkter udstillet og sat til salg på et
udendørs julemarked.
Hvordan bidrager projektet til at give børnene flere friluftsaktiviteter samt mere læring om og sansning i naturen?

Projektet handler om at lære børnene at spise lokale råvarer og at være med i hele processen omkring
dyrkning, fangst og tilberedning. Det vil give børnene mulighed for friluftsaktiviteter samt læring og
sansning i naturen og vil inkludere alle børn fra vuggestue til ældste klasse.
I og med, at området kan anvendes af øens beboere i både skole/børnehavetiden og for hele familien og
foreninger i fritiden, bliver det et være- og lærested for alle. Det er vores ambition, at børnene/eleverne her
vil kunne trække deres familier med ned til området, og "oversætte" den læring, de har fået i skolen, så
også forældrene kan lære heraf. Ved at give børnene og deres familier mulighed for at dufte, røre, tilberede
og smage på lokalområdet, giver vi samtidig mulighed for, at den næste generation kan vokse op med en
nysgerrighed og stolthed omkring det at være ét med naturen som for mange er kendetegnet ved livet på
Anholt.
Beskriv projektets organisering

Der er en del voksne på øen, som ikke nødvendigvis har tilknytning til skolen, men som ved rigtig meget
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om havet og de muligheder, der er for at fiske rundt om øen, plukke muslinger og samle tang samt
håndtering og filetering af fangsten.
Andre har særlig viden omkring dyrkning af jord og kender til gamle opskrifter på egnsretter, fermentering af
grønsager, konservering og henkogning. Vi har på forhånd fået 6 positive tilkendegivelser fra frivillige, som
gerne understøtter undervisningen i form af viden- og inspirationsdeling til både store og små børn. Se
bilag.
Desuden er projektet født i et samarbejde mellem skole/børnehave og Foreningen Anholts Børn, som også
vil bidrage med frivillige kræfter i forhold til etablering, promovering, vedligehold og indkøb af materialer.
Selve organiseringen og sikringen af, at alle børn/unge får positive oplevelser med området, hviler på det
pædagogiske personale fra skole og børnehave. Men projektet har ikke gang på jord uden de frivillige
kræfter, som skal bidrage med såvel praktisk arbejde og vedligehold samt inspirerende input til
undervisningen.
Det begrænsede børnetal på Anholt skole/børnehave gør, at personalegruppen er tilsvarende lille.
Derfor har vi brug for at trække lokalområdet tæt på, når et projekt som dette skal lykkes. Men samtidig kan
vi konstatere, at Anholt står sammen - især om børnene. Så når vi kalder på forstærkning via opslag i
Brugsen - så er der opbakning!
Tidsplan for projektets udførelse

Projektet forventes påbegyndt 22.08.2020 og afsluttet 18.12.2020
Beskriv, om der er planer for, hvordan aktiviteterne og samarbejdet kan videreføres efter projektets afslutning

Det nyanlagte område skal anvendes både i skole/børnehavetiden og i fritiden.
Efter projektafslutning vil samarbejdet om renovering og videreudvikling af workshops fortsat foregå i
samarbejde mellem skole/børnehave og Foreningen Anholts Børn.
Det vil være Anholt Skole, der skal kontaktes, såfremt man (som ikke herboende) vil benytte området. Det
vil også være Anholt Skole, der fører tilsyn med området og sikrer, at de indkøbte materialer vedligeholdes.

Budget ekskl. moms:
Lav et fyldestgørende budget for hele projektet. Alle udgifter og indtægter skal fremgå af budgettet (et uddybende budget må gerne
vedlægges som bilag). Hvis ansøger er momsregistreret skal projektets budget opgives ekskl. moms.

Beløb der søges om:
Er ansøger momsregistreret?

47.424,00 kr.
Som udgangspunkt betragtes frivillige foreninger som ikke-momsregistrerede
Ja
og offentlige institutioner som momsregistrerede.

Forventede udgifter:
Budgettet skal indeholde ALLE de udgifter, I forventer at få for at kunne gennemføre projektet, også selv om I kun søger støtte til
udvalgte udgiftsposter. Udgifterne skal opdeles i henholdsvis materialer og intern og ekstern løn. Specifikation af
undervisningsmaterialer, undersøgelsesudstyr, friluftsudstyr mm. skal vedhæftes som bilag.

Materialer:
Snittekasse med diverse værktøj til
træarbejde
Tømmer, søm, skruer, diverse
Mursten, cement, ler. leca, trådnet
Cykelhjelme, Waders
Båltelt/tipi imprægneret til vinterbrug
Bålfad med rist og arm til gryde, wokgryde
Fiskestænger, liner, forfang
Råvarer til madlavning under
arrangementer
Forventede udgifter i alt:
Finansiering:
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5.996,00
11.345,00
2.198,00
6.083,00
14.900,00
3.610,00
3.292,00
4.000,00
51.424,00

Intern løn:

Ekstern løn:
0.00

I alt:
5.996,00
11.345,00
2.198,00
6.083,00
14.900,00
3.610,00
3.292,00
4.000,00

0.00

51.424,00

Husk at anføre ALLE forventede indtægter.

Beløb ansøgt fra Udlodningsmidler til Friluftsliv:
Eventuelle indtægter ved projektet (salg, deltagerbetaling mv.):
Eventuel egenfinansiering:

47.424,00
2.000,00
2.000,00

Forventede indtægter i alt:

51.424,00

Vedhæftede bilag:
Billeder af lerbageovn og keyholebed
Billeder af bænke
Budget med specificering af materialer
Vedtægter Foreningen Anholts Børn
Billeder af borde
Tilkendegivelser fra frivillige
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