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Hei, jeg heter Nina og kaller meg skolehagelærer. 
Vanligvis er jeg av det pratsomme slaget, her skal jeg forsøke 
å fatte meg i korthet.

Jeg har i mange år hjulpet skoler, balkongbønder og hage-
eiere, med å komme i gang med dyrking. Interessen er 
økende, men den praktiske kunnskapen mangler. Høyt ut-
dannede folk i 30åra har lest en masse bøker om økologi og 
hage, men de har aldri sådd et frø. Dette heftet er et forsøk 
på å gi en praktisk beskrivelse av hvordan du enkelt kommer i 
gang med hagen din.

Heftet er i første omgang rettet mot elever og lærere i 
grunnskolen, men metodene kan brukes andre steder også.
Metodene er gjennomført og utprøvd i samarbeid med elever 
og lærere på Romerike og i Oslo.

I Oslo lagde Tore Faller og jeg, heftet Miniskolehagen, som vi 
prøvde ut med elever i Geitmyra skolehage, i 2006. I forord til 
Miniskolehagen 2006 skrev vi: 
 
Mange års erfaring med skolehage har vist oss at det vanskelig-
ste er å komme i gang. Mange er helt ukjent med hva arbeidet 
innebærer og er redd for å gape over for mye. Dette er et forslag 
til hvordan det går an å gjennomføre en enkel form for skolehage 
uansett hvor man er og hva man kan.
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Heftet er utviklet med støtte 
fra Den Naturlige Skolesekken
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Den gang regnet vi med at alle hadde tilgang til et areal jord 
som kunne spavendes. Vi har erfart at ikke alle skoler har 
det. Noen steder er det mest asfalt og betong, og hvis det 
finnes gressbevokste arealer er de så harde at ingen elever i 
grunnskolen klarer å komme gjennom med spade.

Derfor har vi kommet fram til flere løsninger, slik at vi fremde-
les kan si at skolehage kan gjennomføres uansett hvor man er 
og hva man kan.

Det er tre enkle metoder som presenteres her: 

- Potetsettemetoden  
Egner seg hvis du har plen som utgangspunkt. 

- Pallekarmer  
Kan brukes på asfalt og betong. (og plen).

- Miniskolehage 
Forutsetter jord som kan spas i. Miniskolehagen kan egne seg 
året etter potetsettemetoden.

I tillegg er det litt om oppal; å så frø og drive fram småplanter 
inne.

Lykke til! 



potetSettemetoden
Du trenger 

- Dyrkingsareal: plen eller annet gressbevokst område 

- Dekkmateriale: aviser eller Iignende i bunnen (tett, nedbrytbart) 

- Halm, gressklipp, kompostjord eller lignende oppå 

- Settepoteter. 1 potet pr ca. 40cm2 

- Spett eller en skarp spade til å lage hull med 

- Greip, spader, river, raker til å spre dekkmateriale 

- Bøtter/kar til å bløtlegge aviser, evt frakte dekkmateriale som kompost  

- Eventuelt målebånd og hyssing til å merke areal 

- Arbeidsglade medarbeidere og  elever
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Sånn gjør du

- Legg avisene i bløt. Det er smart å brette dem ut før de blir våte, 
da går de ikke så lett i stykker.

- Mål og merk opp ønsket areal.
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- Stikk hull gjennom avisene med spett etter en skarp 
spade. Poteten må ligge nedi jorda. 

Det er viktig at plenen er helt dekket, så ikke lys slipper 
gjennom til gresset. Gresset visner og dør (får ikke mulighet 
til å drive fotosyntese).

En velstelt plen, med kompostjord 
som dekkmateriale.  
 

Her er to forskjellige 
utgangspunkt

Et gjengrodd jorde, med halm 
over avisene.   
 

8 9



De samme områdene utpå sommeren.
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På den ene åkeren sådde vi ringblomstfrø etter at avisene 
var dekket med kompostjord. Blomster ble det etter hvert.
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Hva lærte vi av dette, da?

Vi lærte om fotosyntese, nedbryting, mye om livet i 
jorda, og mye om poteter som plante og mat.

Potetopptaking 
i september...

La planterester og papirrester bli liggende i bedet, 
legg gjerne på mer løv, gressklipp, eller annet organ-
isk materiale. Det blir en god vinterdyne som avslut-
ning på sesongen.
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Det var stor forskjell på hva som hadde skjedd i de to bedene. 

Bedet på plen, med kompostjord som dekke, ga mange poteter, og avislaget var nesten helt nedbrutt.
Bedet på gjengrodd jorde, med halm som dekke, ga lite poteter, og mye av avisene var igjen. Her ble det dyrket poteter også 
året etter, da med mye større avling.



pallekarm Du trenger 

- Et sted med sollys og nærhet til vannuttak 

- Pallekarmer 

- Jord 

- Næring/ gjødsel 

- Fiberduk eller aviser til å dekke bunnen 

- Eventuelt europall til å sette karmene oppå 

- Frø og planter  

- Ivrige medarbeidere
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Hva er en pallekarm?

Forrige side: 
Slik monterer du pallekarmer

Europaller brukes til å frakte gods på. Hvis man skal frakte 
ting som er små eller vanskelig å feste til pallen, kan man sette 
en eller flere pallekarmer oppå hverandre. Karmen består av 
fire planker med metallbeslag i hjørnene. Karmene er laget for 
å klikke på plass og stå stødig uten tilleggsskruer, spiker eller 
annet verktøy.

Det er pant på paller og pallekarmer i eurosystemet, og det 
finnes firmaer som lever av å kjøpe og selge brukte paller, og 
de har karmer også. Du finner lett et slikt firma nær deg ved 
å søke i Gule sider på europall. Det er ikke alle som selger til 
private, noen driver kun grossistsalg, da må du ha organisas-
jonsnummer for å handle der. Ring først. Hagesenter selger 
dem som dyrkekasser, da koster de ofte mer.
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Hvorfor pallekarm?

Pallekarmer kan brukes når det ikke finnes dyrkbart areal. 
På asfalt, betong, grus. På tak og terrasser, og der jorda 
er for hard eller skrinn til å dyrkes i som den er. Hvis 
karmene står på pall, kan de også flyttes med jekketralle 
eller pallegaffel. Pallekarmer er enkle å montere, og enkle 
å fjerne igjen.

Står karmene på pall, må de fores med duk innvendig. 
Duken skal slippe vann igjennom, men ikke jord. Duken 
festes med stiftemaskin. Hvis kassen står rett på ren jord, 
er det ofte nok å kle bunnen med et tykt lag avispapir.
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Det er mange regnestykker underveis.

Duk:
Regn at hver kasse (dobbel høyde) trenger 2,0 m x 1,6 m 
fiberduk. Enkel høyde trenger 1,6m x 1,2 m.

Jord:
En kasse med 2 høyder trenger ca 8 sekker jord, a 50 liter.
En sekk bør være kugjødselkompost, eller annen kompost, 
som blandes i det øverste laget. Husk at jorda synker sammen 
når den vannes.

Det er ofte rimeligere å kjøpe jord pr kubikk (jordlass) enn i 
sekk om du skal ha store kvanta.

100 liter = 0,1 m3/kubikkmeter
1000 liter = 1m3/kubikkmeter

Hvor mye jord og duk?
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Planlegg pallekarm-hagen din

Noen planter må “tjustartes” inne for å få lang nok tid, 
mens andre, som rotfrukter, egner seg best til å så direkte 
der de skal stå. Les om frø og planter bakpå frøpakker og 
på nett:

Du kan finne gratis «garden planners» på nett, for å «klad-
de» hagen din. Eller bruk ruteark og fargeblyanter.

Du behøver ikke så i presise rekker og rader
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- Et areal (4x1,2m) 

- Målebånd, hyssing, pinner (til oppmåling og merking) 

- Maisplast (minst 5x1,5m) til å dekke bedet (standard 
bredde maisplast 1,5m). Det går an å bruke annet dekk-
materiale enn maisplast. Hvis du bruker plast eller annen 
duk som ikke brytes ned, må den fjernes om høsten 

- Gjødsel (kompost, husdyrgjødsel, i sekk eller løsvekt) 
ca. 10 liter (en bøtte) pr.m2 

- Spader, greip, river til å snu jord, blande gjødsel og jevne 
ut, små spader til utplanting 

- Småplanter til utplanting, se vårt forslag på neste side.
Du kan  også velge andre planter - feks grønnkål i stedet 
for issalat. Bondebønner/andre bønner, i stedet for suk-
kerert. Gresskar i stedet for squash. Issalat, squash og 
sukkererter modnes tidlig (60 dager) og kan bli ganske 
uspiselige til skolen begynner igjen, hvis det ikke høstes 
underveis.

- Settepoteter og setteløk (stikkløk)

Du trenger
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Jordarbeid, gjødsling og dekking kan gjøres så fort det ikke er frost i bakken
 
uke 10-11 Såing av løvemunn og timian inne.
uke 12-13 Såing av purre og persille inne.
uke 16-17 Såing av blomkarse og solsikke inne
uke 18-20 Sette poteter og løk ute. Så squash inne
uke 20-21 Utplanting av løvemunn, timian, purre, persille, blomkarse og blomsterert
uke 21 Såing av issalat og sukkerert inne
uke 23-24 Utplanting av issalat, sukkerert og , squash
uke 25 St.Hans og skoleslutt
uke 25-33 Skoleferie med evt. noe vanning og luking
uke 33 Skolestart
uke 34 Høsting av squash, sukkerert, issalat og timian
uke 36 Høsting av poteter, persille og løk, og eventuelt annet som er modent
uke 38 Høsting av purre og resten av det andre
uke 38-40 Rydde bedet,  spavende og dekke jorda for vinteren

Ukeplan
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Planteavstand
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Planter til utplanting

Denne metoden egner seg best til å plante småplanter. Det er vanskelig å så frø direkte i mais-
plasten. Mange grønnsakplanter til utplanting kan kjøpes fra gartneri, hagesenter, Felleskjøpet, 
osv. Men har du plass et lyst og luftig sted, kan det gå bra å dyrke dem fram fra frø, i klasserom-
met. Har du mulighet for litt ekstra plantelys, kan resultatet bli enda bedre.
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Mål opp 4X1,2 meter.

1,2 m

4 m

Løs opp jorda med spade
eller greip. Fjern de største røttene.

Fyll på 5 bøtter husdyrgjødsel
eller godt omdannet kompost.

Vann! Dekk med maisplast.
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Mål opp planteavstand og stikk
et små men dype hull.

Vann i hullene. Behandle plantene forsiktig.
Ikke klem hardt på stilken. 
Bladene og rota tåler mer.

Sett planten i hullet og klem
forsiktig jord rundt stilken.

Poteter må ha god avstand
og settes dypt i jorda.

Dypt Høyt

30 31

Jordbearbeiding

Å spavende jord kan være ganske tungt. Prøv selv først. Er det 
tykk torv og hard jord, som ikke har vært dyrket på en stund, 
kan det kanskje passe bedre med potetsettemetoden første 
året. Dette vil gjøre jorda løsere og lettere å bearbeide neste 
år.

Det er viktig å fjerne så mye som mulig av røtter og ugras som 
vokser der fra før, da blir det mindre å luke i år. 

Ikke tråkk i det som er spadd ferdig, da blir det hardt igjen.

En fin metode er å plassere to elever skulder ved skulder som 
spar seg bakover i bedets lengde, en eller flere elever kan 
hjelpe til fra siden med å ta ut røtter, løsne jorda og holde øye 
med meitemarken.



Planting
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Sommerstell

Dette bedet kan klare seg hele sommerferien, hvis det regner 
et par ganger. Er det veldig tørt, kan det godt vannes. 
Luking skal være unødvendig ved godt forarbeid.

Når feltet er dekket med maisplast, er det tid for planting.
Planteavstand: Store planter trenger mer plass rundt seg enn 
de som blir små.

Bildet er tatt i juli av et bed som har fått stå i fred.Sjekk på frøposen eller på nett anbefalt plant-
eavstand for de forskjellige grønnsakene.
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I dette bedet ble alt høstet samme dag i september.
Det var for sent for sukkererter og salat, men poteter og purre 
ga stor fin avling.

Høsting

Grønnsakene ble stekt på takke og fortært av sultne barn.
For å servere denne retten trengs: bål, takke/stekepanne, 
stekespade, olje til steking, salt, evt. andre krydder.

Blomster og urter ble det også noe av. Vi burde ha hatt flere 
høstedager tidligere.

 Vask og del grønnsakene i jevnstore biter og stek til de er 
myke. Krydder etter smak.



Kunnskapskilder
 
Frø, planter, dyrkingstips: 
•	 solhatt.no
•	 runabergsfroer.se 
•	 dehaesgartneri.no 
•	 agropub.no
•	 http://kbhskolehaver.dk/

index.php/2017/08/29/
nyt-inspirations-og-un-
dervisningsmateriale-om-
skolehaver/ 
 

•	 kompostportalen.no 
 
Maisplast:
•	 https://biobagworld.com/

nb/produkter/jordbruk/

Jord: 


