Moderne landbrug

Besøg på 3 landbrug – her blev det en malkekvægbesætning, en
svine- og planteavler og et hobbylandbrug.
På billedet er 6. klasse fra Lindved Skole på besøg i det store
maskinhus hos Leif Andersen, Lindved.

Landmanden:

Bortset fra de helt travle perioder ved såtid
og høst vil de fleste landmænd gerne afse tid
til at få besøg og fortælle om deres bedrift.
Læreren:
Her kan der hentes stof til f.eks. håndværk
og design, matematik, historie og natur/
teknologi. Her får man serveret emner til
debat, som eksisterer i virkeligheden.

Eleverne:

Et besøg i den virkelige verden gør
undervisningen mere nærværende.

Et forløb kan bestå af f.eks. 2-3 besøg og så
kan man arbejde videre hjemme i
klasseværelset.

KOM UD OG LÆR!

Få hjælp til at arrangere og gennemføre forløb af
Kend din landsbys natur/kulturvejleder Jens Kjær:
jk@gludmuseum.dk, tlf. 43674313

Mælk, miljø og EU

Den moderne landmand producerer store
mængder til små priser.
Hvordan sikres en effektiv produktion
samtidig med, at der tages hensyn til
miljø og dyrevelfærd?
Vi besøgte Knud Knudsen, der ikke vil
modernisere, men overlader det til den
næste ejer. Det bliver sikkert en
sammenlægning med et andet landbrug til
en endnu større bedrift.
Det er spændende at høre en erfaren
landmands mange overvejelser. Her er
erfaring fra gamle dage og meninger om
de moderne tider.

Store marker og store maskiner
Moderne landbrug er i høj grad også
store marker og store maskiner.
I maskinhuset skinner de toptrimmede
maskiner og redskaber – klar til aktion.
For landmanden er GPS og IT blevet
faste hjælpere, der er skal sikre et
effektivt arbejde i marken.

Hvordan er årets gang i marken og hvad
er det lige de forskellige maskiner laver?
Hvad dyrker man og hvor meget kan man
høste? Hvad sker der med kornet, rapsen
og majsen?
Her er er masser af natur/teknologi og
matematik at gå i gang med.

Få hjælp til at arrangere og gennemføre forløb af
Kend din landsbys natur/kulturvejleder Jens Kjær:
jk@gludmuseum.dk, tlf. 43674313

Alternativ produktion og energi
På et mindre landbrug har Jens Sønderby
dyrket solbær i storskala. Nu er jorden
forpagtet ud. Husets elforbrug dækkes
af solcellerne på taget og varmen
kommer fra halmballerne i halmfyret.
Erfaren mand er god at gæste!
Lokalarkivet
Det kan være spændende at supplere
med viden om gårdenes historie og her
hjælper lokalarkivet gerne. Der er ofte
gamle billeder af gårdene og historier om
livet på landet i gamle dage.

