Eleverne på Skæring Skole planter træer
Grønne børn bliver nemlig grønne voksne, lyder det på Skæring Skole, som nu tager
første spadestik til et ambitiøst projekt, Skæring Børneskov.
”Det er et læringsprojekt, hvor vi vil gøre
børnene klogere på klima og biodiversitet. Vi
ønsker at klæde dem på til at involvere sig,
forstå og bidrage til at løse problemerne og i
det hele taget træffe bæredygtige valg i livet.
Uden at skræmme dem,” fortæller skoleleder
Anne Schwartz om formålet med det
langsigtede projekt.
Tanken er over en årrække at tilplante en del
af de ubenyttede græsarealer, der omgiver
skolen. De nye natur-rum skal kunne bruges
både til ude-undervisning af skolens elever og
til rekreative formål for alle områdets
beboere.
”Vi drømmer om, at børn i alle aldre i
Skæring oplever at have medansvar i
projektet ved at plante eller passe et eller
flere træer eller buske sammen med deres
kammerater. Vi tror på, at grønne børn bliver
grønne voksne, og dem er der brug for,”
pointerer Anne Schwartz.
”Ved at rejse skov bidrager vi jo i al
beskedenhed også til at nedbringe mængden
af CO2 i atmosfæren,” konstaterer Anne
Schwartz.
Skolen samarbejder med en
landskabsarkitekt om planer og tilladelser, og

projektet vil være på tegnebrættet en tid
endnu.
”Mange ender skal hænge sammen, før vi er i
mål, og så skal vi hele tiden have øje for, at
planerne lander godt i lokalområdet,” siger
skoleleder Anne Schwartz.
Skæring Skole har i mange år været optaget
af bæredygtighed og har på flere områder
ændret kurs for at blive mere klimavenlig og
miljørigtig. Skolen har fx allerede solceller,
bæredygtig emballage i kantinen,
køkkenhaver, energihus, karklude uden
plastikfibre.
Første spadestik til Skæring Børneskov tages i
forbindelse med skolens temauge, Skærby,
som begynder fredag den 13. september.
Den morgen planter de yngste elever
frugttræer og bærbuske til en ny frugthave
på skolen. En del af planterne er foræringer
fra forældrene, og Føtex og Plantorama i
Skæring har doneret både træer og buske.
I temaugen har de små 1.000 elever, lærere
og pædagoger fokus på FN´s 17 verdensmål.
Det hele slutter torsdag den 19. september
med åbent hus kl. 16-19:30 for alle i
lokalområdet. Her vil være åbne værksteder
og madboder samt lejlighed til at se skitser
over skovprojektet.

Forslag til billedtxt: Skoleleder Anne Schwartz glæder sig over, at både forældre og de lokale Føtex og Plantorama har
doneret træer til projektet. Hun håber, at lokale ildsjæle også vil være med til at drive det langsigtede klimalæringsprojekt.
(Sendt til lokale medier fredag den 6. september 2019/ zso)

