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Til Solrød Kommunes skoler og institutioner

Kære skole- og daginstitutionsledere
Vil I være med til at gøre naturen vildere, rigere og mere mangfoldig på jeres skole eller i
jeres daginstitution? Så meld jer til projektet ”Solrøds vildere institutioner”.
I disse år forsvinder dyr, planter, svampe og nyttige bakterier omkring os i et hastigt
tempo. Der er derfor behov for at gøre en dedikeret indsats for at vende den negative
udvikling, så naturen igen kan udfolde sig til alles bedste.

Den 5. maj 2021
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Solrød Kommune har vedtaget en Naturkvalitetsplan, der lægger op til at vi skal arbejde
for at få mere natur og højere biodiversitet, altså mangfoldighed af arter i Solrød
Kommune, bl.a. på de kommunale arealer. I den forbindelse er det vigtigt, at få
engageret både unge og ældre borgere, for at de på den måde får en viden og et
forhold til naturen. En øget mangfoldighed af blomster, biller, fugle mv. ved institutionen
giver mange muligheder for at inddrage disse elementer i undervisningen eller i
dagligdagens øvrige aktiviteter.
Projekt ”Solrøds vildere institutioner”.
De fleste institutioner i Solrød har større eller mindre arealer, der ikke bliver brugt. Fx
græsarealer eller mindre hjørner, hvor der kunne skabes plads til smådyr eller vilde
danske plantearter. Dele af disse områder kunne med fordel omlægges til vild natur og
på den måde gøre en forskel for øget biodiversitet. Vi har udarbejdet en værktøjskasse,
der kan hjælpe jer med at få ideer til, hvordan man kan arbejde med at få mere natur ind
på skolens eller daginstitutionens arealer. Værktøjskassen er vedlagt dette brev, men kan
også findes her https://www.solrod.dk/media/4995073/sol_069-foldereanbefalinger_skoler-og-institutioner.pdf
Som opstart af projektet ”Solrøds vildere institutioner” tilbydes alle institutioner at få et
besøg af virksomheden Care4Nature.
Care4Nature er ekspert i fremme af biodiversitet og kan give hver enkelt institution
skræddersyet hjælp til at fremme biodiversiteten på de ubrugte græsarealer og
udearealer. Ved besøget vil der blive set på følgende forhold:
 Hvilke biologiske værdier der er på institutionens udearealer?
Man-ons kl. 10-14
Torsdag kl. 13-17
(Borgerservice kl. 13-18)
Fredag
kl. 10-13
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 Hvordan bliver institutionens udearealer driftet i dag?
 Er der særlige områder og evt. arter man skal tage hensyn til?
Care4Nature vil gennemføre besøget sammen med driftsfolkene fra Ejedomscenteret og
interesserede medarbejdere fra institutionen. Undervejs vil Care4Nature rådgive om de
forskellige tiltag, som institutionen kan gøre for at få mere vild natur. Besøget vil foregå i
løbet af juni måned og vil vare ca. 1½ time pr. institution afhængig af arealernes
størrelse. Care4Nature vil udarbejde en kort handleplan, der beskriver hvilke tiltag, der
vil kunne gavne biodiversiteten i jeres institution.
Efter besøget skal institutionen og Ejendomscenteret i fællesskab træffe en beslutning
om, hvilke af de konkrete tiltag der evt. skal arbejdes videre med. Der er intet krav om,
at I skal gennemføre de anbefalede indsatser.
Hvis I vil være med kan I tilmelde jer projektet ved at sende en mail til Solrød
Kommunes biolog Maria Astrup Skov på mail mas@solrod.dk eller på telefon
56182244. Tilmeldingen skal gerne ske senest den 20. maj 2021.
Teamleder Lotte Kjær og biolog Maria Astrup Skov vil desuden deltage på hhv.
Skoleledermødet den 18. maj og Institutionsledermødet den 12. maj og fortælle
om projektet.
Vi håber, at I har mod på og lyst til at være med…

Venlig hilsen
Maria Astrup Skov
Naturmedarbejder, Biolog
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