
Et grønt døgn  

BygholmVi se
s på

- gratis tilbud til  
overbygningen



Sæt det grønne 
på skemaet

Gratis event for
overbygningselever

”Et grønt døgn” giver jer chancen for at arbejde ”live” med 
tidens mest aktuelle emner: Klima, bæredytighed, dyrevelfærd 
og teknologi. 
De faglige workshops læner sig op ad læringsmål for biologi, 
fysik/kemi og samfundsfag.
Samtidig får eleverne et unikt indblik i moderne landbrug og 
de grønne uddannelser.

Det kommer I til at opleve...
Torsdag
13.30- 16.00  Ankomst, intro, rundvisning og kaffe
16.00- 17.30  Workshops - runde 1
17.30- 18.00  Aftensmad 
19.00- 21.00  Aftenaktiviteter med Bygholms elever 
21.00- 23.00  Aftenkaffe og hygge

Fredag
07.30- 08.15 Morgenmad 
08.30- 10.00 Workshops - runde 2 
10.00- 10.20 Kaffe 
10.20- 12.00 Workshops - runde 3 
12.00- 12.45 Frokost, oprydning og rengøring
12.45- 13.30 En grøn uddannelse - karrieremuligheder 
13.30- 15.00  Forældrebesøg/-afhentning, rundvisning og kaffe



2) Fremtidens mad
Hvad skal vi spise i fremtiden, når nøg-
leordet er bæredygtighed?
Sæt tænderne i fremtidens fødevarer,
og find ud af, hvordan vi spiser mere
klimavenligt og samtidig producerer
mad nok til verdens befolkning.

1) Maskiner og teknologi
Teknologien gør landbruget grønne-
re. Bliv klogere på, hvordan robotter
og GPS’er minimerer mængden af
gødning og brændstof og vær selv
med til at udvikle idéer til et grønnere
landbrug.
Du får også en tur i en GPS’styret
traktor.

3) Livet i stalden
Hvordan er det egentlig at være gris
eller ko? I stalden zoomer vi ind på kli-
madagsordenen, etik og dyrevelfærd
med udgangspunkt i dyrenes natur- 
lige behov og instinkter.
Du skal selvfølgelig også prøve at
arbejde med dyrene i stalden.

Workshops på programmet
Eleverne inddeles i grupper og kommer på skift rundt til tre 
spændene workshops. 



Det praktiske

• Transport
Elever kan blive hentet på Horsens
banegård og bragt retur hertil .
Ring og lav en aftale med os.

• Medbring
Sovepose, liggeunderlag, toiletgrej,
tøj, der kan tåle at blive beskidt og
gummistøvler.

• Kontakt os!
Har du spørgsmål, er du velkom-
men til at kontakte os.
Mail: info@bygholm.dk
Tlf. 7562 1799

OBS! Ingen lærerressourcer til overnatning? Ring til os, så finder vi en løsning. 

• Her foregår det
På Bygholm Landbrugsskole 
Hattingvej 49, 8700 Horsens

• Event-datoer i 2022
Oplev et døgn på Bygholm. Vælg 
mellem følgende datoer:
10. og 11. marts
24. og 25. marts

• Tilmelding
Der er 50 pladser pr. event, der
fordeles efter ”først-til-mølle”
Tilmelding på bygholm.dk under
”kom på besøg”.




