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Finale grønbogen
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Jeres VILDE projektside:
Kan Ishøj vinde titlen som Danmarks vildeste kommune? (ishoj.dk)
På projektsiden har vi løbende opdateret om projektet og fortalt om, hvad der sker i Vild
Kommune projektet, samt hvad der ellers rører sig i kommunen indenfor biodiversitet.
Finaleprojektets titel/overskrift:
Den vilde Skolehave
Kort beskrivelse af projektet:
Hvad består projektet helt konkret i? Hvem er målgruppen? Hvilken udfordring er indsatsen
rettet mod, og på hvilken måde har projektet bidraget til at fremme biodiversiteten?
(max. 2.400 tegn (med mellemrum) + mulighed for to siders bilag. (Send også 1 til 2 fotos)
Ishøj Kommune har i samarbejde med boligforeningen AAB og den lokale Strandgårdskolen
meldt ind med et projekt, der går ud på at få naturen ind på de grønne fællesarealer i
boligforeningen Vejleåparken. Her vil vi med små tiltag skabe mere variation ved at slå stier i
stedet for at klippe græs, lægge træstammer og sten, sætte redekasser op, plante
hjemmehørende buske/træer i et område omkring skolen. I hverdagen fungerer området
som læringsrum for den lokale skoles børn og ved et årlige arrangement inviteres
skolebørnene og beboer i Vejleåparken til fælles leslåning med biodiversitet som tema.

Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:
Vi fokuserer på at inddrage skoleelever og derved skabe flere ambassadører for den vilde
natur – ambassadører, som kan tage deres viden med sig videre og sprede budskabet om at
fremme naturen både inde i byen og ude i det åbne land.
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier
(hvis projektet lever op til fx to kriterier, efterlades de øvrige tre felter tomme)


Nytænkende: Området ligger nær skole og fungerer i hverdagen som aktivitets- og
læringsrum for den lokale skoles elever.



Engagerende: Projektet har fokus på at engagere lokalmiljøet og skolebørnene. Med
den vilde skolehave skabes der fokus på biodiversitet i byen og med
leslåningsarrangementet hjælpes lokale kræfter med at slå med le for en bedre bynatur i
deres lokalområde. På dagen er både lokale unge ”lommepengejobbere”, skoleelever,
naturskolen, kommunen og lokale beboere med til at bidrage med arbejdskraft og
vidensdeling. Naturskolen viser eleverne hvordan man slår med le, Ishøj Kommune
fortæller om biodiversitetstiltag i kommunen og lommepengejobberne laver facebook
videoer til AABs facebookside.



Vedvarende: Arbejdet med den vilde skolehave er først lige begyndt. Skolen har fokus
på at inddrage området som læringsrum for nu og i fremtiden. Det er ambitionen at
leslåningsarrangementet skal gentages hvert år.



Stort



Intelligent

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i
kommunens(-ernes) naturindsatser? (max 400 tegn med mellemrum):
Ishøj Kommune har gennem konkurrencen opdaget vigtigheden af, at vi løfter opgaven i
fællesskab. Vi skal være ”sammen om et VILDERE Ishøj”, hvilket også er blevet vores nye
motto. Ishøj Kommune kan på offentlige arealer løfte en stor del, men på private områder
skal vi løfte opgaven i fællesskab, her er lokale kræfter og ildsjæle nødvendige.
Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre
kommuner kan lade sig inspirere af:
Klip slyngede stisystemer på græsarealer der ellers ville blive klippet; det lange græs og de
klippede stier og opholdsrum skaber en ny rummelighed, som bliver defineret af det høje
græs og skaber mere spændende og inviterende arealer for både de tobenede og
flerbenede.
På private arealer har vi delt informationsmateriale ud, om hvad borgerne selv kan gøre i
haven eller på altanen. Rådene er; brug ikke gift, lad græsset gro, plant hjemmehørende
arter, sæt redekasser op, skab områder med vand, skab områder med tørt sand, lad dødt
ved ligge.

