En grøn oase og skolegård midt i Skanderborg by

Baggrund og formål
På Morten Børup Skolen er der en drøm om at trække endnu mere undervisning ud i det fri og sikre
endnu mere udeskole. Et af redskaberne hertil er at etablere en grøn skolegård – eller en grøn oase - på

Morten Børup Skolens grund. I den grønne skolegård skal der være vandpumper, vandtønder,
plantekasser, udekøkken, bålsted, begrønnet shelter, en varieret beplantning, insekthoteller og
meget mere. Alt sammen noget der gør det muligt at kombinere teoretiske og praktiske
læringsforløb om blandt andet bæredygtighed, komposteringer, biologiske kredsløb, vandets
vej, mad fra jord til bord og meget mere.
Ud over de positive muligheder i forhold til selve undervisningen, ved vi, at undervisning og
ophold i det fri fremmer samarbejde, sociale relationer og evnen til fri leg, ligesom det giver
børnene gode muligheder for fysisk bevægelse. Også derfor ønsker vi at etablere en grøn
skolegård på Morten Børup Skolen.

Givet skolens centrale placering i byen er der endvidere et stort potentiale i forhold til at skabe
inspirerende udearealer, der fungerer som lokalområdets udearealer. Drømmen er, at byens
børn, unge og familier har masser af muligheder for udendørs aktiviteter og ophold i naturen
midt i Skanderborg by, og at de ofte mødes i deres fritid for at være sammen om forskellige
aktiviteter på Morten Børup Skolens grund. Det kan være for at spille bold på skolens boldbaner
eller for at udfolde sig på legepladsen, men det kan også være for at mødes om mere rolige
aktiviteter som mad over bål eller en nat i den begrønnede shelter.
I forlængelse af ovenstående drømme om at etablere en grøn skolegård på Morten Børup
Skolen til glæde for skolens elever såvel som for det omkringliggende samfund har en række
forældre på Morten Børup Skolen i Skanderborg etableret foreningen Forældreforeningen for
mere ude-skole på Morten Børup Skolen. Formålet med foreningen er netop at arbejde for mere
inspirerende og grønne udearealer omkring Morten Børup Skolen til glæde og gavn for eleverne
på skolen og det omkringliggende samfund. Forældre-foreningen er organiseret uafhængigt af
skolen, men samarbejder naturligvis med skolen om konkrete ideer og tiltag, idet planerne
vedrører skolens grund.
Foreningen har det seneste års tid sammen med skolens medarbejdere og ledelse udarbejdet
planer for etableringen af en grøn oase og et dejligt udendørs læringsmiljø på Morten Børup
Skolen og har lagt et betydeligt arbejde i at rejse ekstern finansiering. Der er betragtelige
udgifter forbundet med at etablere de inspirerende udearealer, som forældre-foreningen og
skolen samarbejder om. Det samlede budget til etablering af læringsmiljøer i det fri og en grøn
oase udgør godt 300.000 kr. I den forbindelse har Forældreforeningen og skolen søgt forskellige
fonde om støtte og har indtil nu rejst 153.000 kr.. Selvom skolen selv bidrager økonomisk til
projekter, mangler vi stadig 50.000 kr. for at kunne realisere vores ideer til en grøn oase og grøn
skolegård, og vi håber, at det vil lykkes at indsamle disse midler igennem crowd-funding i
perioden 16. januar til 20. februar 2019.
Som det fremgår, sker arbejdet omkring etableringen af den grønne skolegård eller den grønne
oase i et tæt samarbejdet imellem forældre-foreningen og Morten Børup Skolen. Forældreforeningen er etableret som formel forening med vedtægter, CVR-nummer mv. og er åben for
alle interesserede. Interesserede kan henvende sig til Anne Heeager, som er foreningens
formand (tlf: 2939 8483).
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