
Velkommen ti l HERBSTER SCIENCE GARDEN
● Eleverne får forståelse for at lys, vand og luft  er en beti ngelse for alt liv på Jorden 
 - som vi skal passe på. 

● Prakti sk erfaring med at tage ansvar for dyrkning af planter.

● Vi skal lave målinger af bla. lys, jordfugti ghed, pH-værdi og temperatur. 

● Medierne fortæller dagligt om biodiversitet, CO2, indeklima, pesti cider, PFAS, grundvand, 
 klimafl ygtninge, UV-indeks, sprøjtegift , Richterskalaen, drivhuseff ekt mv. - emnerne præsenteres
 og forklares på en nem og forståelig måde, så de fl este elever kan være med.

● Eleverne prøver selv at dyrke og ti lberede krydderurter, chili, tomater m.v. 

KOM GODT IGANG:
I æsken ligger 9 HERBSTER TUBE, som kan ophænges i 3 grupper á 3 stk. HERBSTER TUBE. 
Der ligger desuden 6 rawplugs + 6 øskner ti l ophængningen - her får I brug for en bore-
maskine!. Det vil også være en hjælp med en spand, når jorden skal fugtes og fordeles. 
Nogle af planterne er fl erårige og kan tages med hjem, når sommerferien kommer. 
Når SCIENCE GARDEN projektet er færdig, kan I lade dem hænge og plante fx sukkulenter (se side 3 i 
hæft et), orkideer eller lignende planter, som ikke er så pasningskrævende.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Noget af ti lbehøret (planteskovl, saks, fugtmåler) er skarpt og spidst, og bør opbevares afl åst!

Gem poserne med jord! Ved projekts afslutning hældes jorden ti lbage i poserne, så den kan genbruges.

HERBSTER SCIENCE GARDEN kitt et kan anvendes mange gange - besti l nyt frø-sæt og supplerende 
gødning fra år ti l år hos www.Skolebuti k.dk, hvor du også kan købe HERBSTER TUBE enkeltvis og 
ekstra hæft er (10 stk. pr. pakning).

DOWNLOAD GRATIS OPGAVER
Opgaver downloades grati �: www.herbster.one - klik på SCIENCE GARDEN boksen på forsiden.

Download opgaver i sværhedsgrader som følger Undervisningsministeriets opdeling i Trinforløb 2: 3.-4. 
klasse samt Trinforløb 3: 5.-6. klasse (Opgaver i Niveau 3 - svarer ti l 3. klasse osv)
Indenfor hver sværhedsgrad kan man vælge 3 opgavesæt, som svarer ti l, hvor langt man er kommet i 
projektets forløb: START, MIDTVEJS og AFSLUT.
Med ti den kommer der fl ere inspirerende projekter og opgaver, som også kan hentes grati s.

God fornøjelse

(Skriv gerne med input og ideer ti l: info@herbster.one)

Til læreren

Se også bagsiden

I æsken ligger 9 HERBSTER TUBE, som kan ophænges i 3 grupper á 3 stk. HERBSTER TUBE. 



SCIENCE GARDEN KITTET

9 stk. HERBSTER TUBE i botanic grøn 
Støbt i PP05 plasti k, som kan genanvendes 100%. 

 Ophængningsstropper er af naturhamp med karabin af 
 metal. (Da hamp er et naturmateriale, kan de bliver lidt 
 beskidte, ved udendørs ophængning).

2 stk. 18 liter pott ejord
 Perfekt plantejord ti l indendørs krukker. Jorden er 100 % 
 organisk gødet, og består af komposteret hestemøg, 
 fi nsortret harpet muld, vækst-ler, natur-fi bre, og en 
 begrænset mængde spagnum.  

1 stk. Fugt-/pH-/lys-måler
 Tjek om planterne trives med denne batt eriløs 3-i-1 
 måler, som måler pH-værdi, lys og jordfugti ghed. 
 Målepinden trykkes ned i jorden, så er den klar ti l at
 foretage målinger. Rengør den eft er brug!

12  Poser med stort udvalg af forskellige spirefrø
Læs mere på poserne.

100 stk. Blomster-skilte i træ.

1 pakke pH-strips.

1 stk. Målebånd.

1 stk. Urtesaks.

1 stk. Kande med dl-angivelse.

1 stk.  Panteskovl i metal.

10 stk.  SCIENCE GARDEN undervisningshæft er.
 + download grati s opgaver som er målrett et
 klassetrinene 3. - 4. klasse samt 5. - 6. klasse.

VAND: 

LYS: 

STØRRELSE: 

VITAMINER: 

EGNET TIL: 

TOMAT  (CHERRY)

VAND: 

LYS: 

STØRRELSE: 

VITAMINER: 

EGNET TIL: 

CHILI

VAND: 

LYS: 

STØRRELSE: 

VITAMINER: 

EGNET TIL: 

KORIANDER

VAND: 

LYS: 

STØRRELSE: 

VITAMINER: 

EGNET TIL: 

BASILIKUM


