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Opgave 1:
En klumme til Aarhus Stiftstidende om fællesbedene
-

På en skala fra 1-10, hvor veldisponeret og relevant er klummens indhold? Indeholder den
de typiske genretræk?

-

På en skala fra 1-5, hvor varieret og klart er sproget i klummen, og har eleven styr på
retskrivning og tegnsætning?

-

På en skala fra 1-5, hvor godt er elementet fra pressemødet flettet ind i klummen, og er der
gjort brug af informationerne fra Vidensbankområdet?

Opgave 2:
Et associationsdigt om en grøntsag i køkkenhaverne
På en skala fra 1-5, hvor velformuleret er associationsdigtet om grøntsagen? Passer digtet
ca. på versefødderne, og er der gjort brug af min. to sanser?
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Opgave 1: Anlægning af fællesbede til køkkenhaver
- På en skala fra 1-10, hvor velovervejet er gruppens skitsetegning af køkkenhaverne i Klokkerparken?
Der bedømmes ud fra følgende kriterier:
o Er det vist med beregning, at fællesbede udgør 2-4 % af parkens areal på ca. 50.000 m2?

-

o

Er der anlagt køkkenhaver i min. to forskellige størrelser (min. 6 m2 og maks. 15 m2)?

o

Er køkkenhaverne anlagt på ”græsfladen” på kortet, og er der adgang til alle køkkenhaverne?

o

Er der tænkt både kreativt og økonomisk i udformningen af køkkenhaverne? (NB! Jo mindre
omkreds køkkenhaver har, des mindre bedkant skal anvendes. Dvs. runde byhaver er økonomisk
mest rentable).

o

Er der vedlagt mellemregninger?

På en skala fra 1-5, hvor grundig er gruppens tegning med præcise mål af et fællesbed inddelt i flere
køkkenhaver?
o Har de enkelte køkkenhaver et areal på min. 6 m2 og maks. 15 m2?
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Opgave 2: Budget for Haveforeningen Klokkerparken
- På en skala fra 1-10, hvor grundig er elevernes budget over haveforeningens indtægter og udgifter i
Klokkerparken?
Der bedømmes ud fra følgende kriterier:
o

I ALT

Indtægter:
 Er der fastsat lejepriser på maks. 400 kr. pr. år afhængig af køkkenhavens størrelse?
 Er der indregnet 15.000 kr. i støtte fra Aarhus Kommune?
o Udgifter:
 Er der fastsat priser på indkøb af haveredskaberne fra Vidensbanken?
 Er der fastsat priser på afskrælning af jordlag – inkl. mellemregning (50 kr. pr. m2)?
 Er der fastsat priser på bedkanter langs fællesbedene – inkl. mellemregning (150 kr. pr. meter)?
o Balance:
 Fremgår de samlede indtægter og udgifter? Ved underskud er det beskrevet, hvornår der er
overskud i foreningskassen?
o Er der vedlagt mellemregninger i besvarelsen?
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Opgave 1
-

På en skala fra 1-10, hvor godt er køkkenhavens historie samlet set formidlet igennem de to
aktiviteter?

-

På en skala fra 1-5, hvor velskrevet er aktiviteterne? Kan Smag på Aarhus sætte
aktiviteterne i gang alene ud fra besvarelsen?

-

På en skala fra 1-5, hvor godt vurderer du, at aktiviteterne vil fungere på dagen? Er de
underholdende og tilpasset målgruppen? Indbefatter de min. én fysisk aktivitet?

Opgave 2
På en skala fra 1-5, hvor kreative og velbeskrevne er faktaboksene?
Der bedømmes ud fra følgende kriterier: Er der min. lavet fem faktabokse om fem
afgrøder, og er hver beskrivelse maks. 50 ord? Vurderes det, at beskrivelserne er historisk
korrekte?
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Opgave 1:
Regler for dyrkningen af jorden i Klokkerparken
-

På en skala fra 1-5, hvor velbegrundet er gruppens valg af dyrkningsform (økologisk eller
konventionel)?
Er der bl.a. diskuteret fordele og ulemper ved kunstgødning og pesticidforbrug?

-

På en skala fra 1-5, hvor velbeskrevet er reglerne for dyrkning af jorden i Klokkerparken?
Reglerne skal kunne udleveres direkte til lejerne af køkkenhaven og skal som minimum
indeholde følgende: Formål med haveforeningen, hvad må dyrkes, dyrkningsform, vanding,
haveredskaber og lejepris.

Opgave 2: Beplantning af en køkkenhave på 15 m2
På en skala fra 1-10, hvor velbegrundet er forslaget til valg af minimum fem afgrøder i en
køkkenhave på 15 m2? Er det beskrevet, hvor mange m2 den enkelte afgrøde skal udgøre?
Er der f.eks. argumenteret ud fra energiindhold, kostfibre, vitaminer, årstider, fx høstning af
afgrøder på alle årstider og en bæredygtig udnyttelse af naturen.

-

På en skala fra 1-5, hvor velbeskrevet er gruppens beskrivelse af dyrkning og plejning af
afgrøderne? Er der f.eks. beskrevet vandtilførsel, sollys, gødning og lugning?
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