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Bondelagets vårkampanje 2016 - Norge trenger
bonden
Bondelaget gjennomfører hvert år en positiv, utadretta kampanje før
jordbruksforhandlingene. Målet med en slik kampanje er å komme i kontakt med
folk, og på en hyggelig måte øke deres bevissthet rundt norsk matproduksjon og
bønder. 

I år har vi satt fokuset på barnehager og skolebarn ved at lokallagene inviterer til
besøk og aktivitet på gården, eller at dere inviterer dere selv inn i klasserommene.
Kampanjen vil synliggjøre for elevene hvor viktig det er å produsere mat der folk bor,
og hvordan den norske bonden produserer god og trygg mat. Samtidig ønskes det
at det gis innblikk i bøndenes mange funksjoner og arbeidsoppgaver, hva bonden
betyr for bygda og for verdiskapning lokalt og nasjonalt. 

Utvikling av materiell er godt i gang, og vil bli sendt ut fra ekspedisjonen 4. mars.
Dere vil kort tid etter motta følgende innhold:

Et tipshefte til lokallaget med beskrivelse av årets kampanje, medietips og
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forslag til aktivitet på gården og i klasserommene
Heftet ”landbruk for barn” og diplom/sertifikat ”jeg har vært bonde for en
dag” til utdeling, 30 eksemplarer av hver.
Buttons med ”Bondespire” og tatoveringer med gårdsdyr til utdeling, 30 stk.
av hver.
En natursti for skoleelever eller barnehagebarn i følge med voksne
Et eksemplar av brosjyren ”Hvorfor produsere mat i Norge”

Årets kampanje løper fra 11.-24. april, men det er selvsagt mulig å tilpasse
besøkene til den datoen som passer skolen og lokallaget best. Denne
informasjonen kommer nå, slik at dere kan ta kontakt med skolene/barnehagene så
tidlig som mulig. Erfaringsmessig vil man ha størst sjanse for innpass hos skolene
dersom man kontakter de i god tid. Lokallaget velger selv om dere ønsker å rette
kampanjen mot skolebarn eller barnehage. Ønsket tidsbruk og mulighet for innpass
ved skolene vil avgjøre om dere ønsker å invitere til gårdsbesøk, eller om dere vil
dra på skole/barnehage for å holde et opplegg i klasserom. Forsøk å ha et mest
mulig konkret og ferdig gjennomtenkte opplegg før du tar kontakt. I dialog med
skolen/barnehagen, presiser at dette er et tilbud med bakgrunn i frivillig innsats.
Forsøk å unngå ord som jordbruksoppgjør, kampanje/aksjon, rekruttering og
synliggjøring, legg det heller frem som et fordelaktig tilbud for elevene. Forslag til
aktiviteter kan være:

La elevene male sitt eget mel
Ta med en kaffekvern (eller lån en liten kornkvern fra lokal mølle) og la barna male
sitt eget mel. Lag deretter vafler av melet.

Lage potetgull
Oppskrift kommer i tipsheftet

Så gulrøtter i melkekartong
Fremgangsmåte kommer i tipsheftet

Ta med dyr eller traktor til skolen/barnehagen

Omvisning på gården
Forslag til timeplan og innhold kommer i tipsheftet

Det er opprettet en lukket Facebookgruppe for innspill og gode ideer til kampanjen.
Trykk her for å komme inn på gruppa
(https://www.facebook.com/groups/574795939336790/ ) (forutsetter at du er logga
inn på facebook) eller søk opp ”Bondelagets vårkampanje 2016 – tips og triks” på
Facebook.

Dette er en lokallagssending fra Norges Bondelag til tillitsvalgte. Kontakt oss på lokallagssending@bondelaget.no, ring vårt
sentralbord på 22 05 45 00 eller se våre nettsider for tillitsvalgte på www.bondelaget.no for mer info.
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