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Viborg den 24. august 2021 

Resume 

Børn og Unge skal som tidligere generationer have umiddelbart liv, viden og relation 

til den nære natur gennem lokale aktiviteter.  

Materiale fra 6 års samarbejde aktiveres i 3 år med lærere i institutionerne. 

Baggrundsviden og plejeplaner mv. aktiveres og modificeres, samtidig opbygges 

organisationen til at vedligeholde kompetencerne - også i Foreningen.  

Aktiviteter Øst for Paradis (Viborg-Søerne -Tapdrup; Nordre Ringvej – Nørreå) 30 km2 12.000 borgere. 

Støtten skal gå til:  

Hvert år, i 3 år, laves et årsværk på hver institution (3 folkeskoler, 1 alm. gymnasium, 

Ungdomsskolen, 2 erhvervsskoler og 1 Naturskole) til aktiviteter i lokalområdet, for 

at relatere botanik-baseline til matematik og æstetik, monitorere (overvåge 

systematisk) og udvikle organisationen. Materialer fra andre lokalområder kan 

indgå. Foreningen arbejder gratis. 

Udgift 12-15 mio. kr.  

 

 

 

mailto:HS@HS-Byg.dk
mailto:stig.jensen.viborg@gmail.com


 

 

Projekt-udkast 2021-08-24 
Base-line  
Floraen Øst for Paradis 

 
 

Initiativgruppen Houlkær:  
Henrik Søgaard, Skaldehøjvej 60, 8800 Viborg. e-mail: HS@HS-Byg.dk  tlf. 2280 9280 
Projektleder ved ansøgning:  
Stig Jensen, Kildebakken 47, 8800 Viborg. e-mail: stig.jensen.viborg@gmail.com tlf. 4076 9688 

Formål:  

• Opbygge baseline-materiale omkring botanikken Øst for Paradis* med 

matematikken og æstetikken – poesi og billedkunst  

• Opbygge og strukturere organisationen, så materiale fra andre lokalområder 

og institutioner kan indgå og udvikles 
* Øst for Paradis er 30 km2 i Viborg Kommune mellem Viborg-Søerne og Tapdrup og Nordre Ringvej og Nørreådalen 

med 12.000 borgere, 3 folkeskoler, 1 gymnasium og 2 erhvervsskoler 

 

 

Baggrund: 

1. Børn og Unge i Danmark har ikke, som tidligere generationer havde, umiddelbart liv og 

kendskab og relation til den nære natur.  

2. Borgerplan for Naturområde Øst for Paradis – 2012, 2016 og 2020 

3. Grønt Partnerskabsprojekt 2015 Elever gi’r natur et pift og får nye kompetencer - på 

Klostermarken i Viborg – 2015  

4. Evaluering af samme – under udarbejdelse af konsulent i april - juli kvartal 2021 

5. Grønt Guld-projekt Børn og voksne gi’r naturen Øst for Paradis en hjælpende hånd og får 

nye kompetencer - 2016 

6. Noget hos os selv og en del af noget større - Konference om floraen Øst for Paradis – 2016, 

hvor professor Jørgen Primdahl foreslog at opbygge baseline for botanikken 

7. Overfredningsnævnets fredningskendelse 15-01-1959 - Ådalen - Sønder-mølle til 

Bruunshåb Formål: Forhindre bebyggelse m.m. i landskabelig og naturvidenskabelig ådal 
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Reference:  

• Inspiration fra Hans Øllgaards samling gennem mange år, et klenodie, der nu står på Vestre Skole i 

Viborg 

• Peter Qvortrup Geislling: Naturen på recept – din mentale sundhed er lige udenfor (2017) 

• Mickey Gjerris: Naturen er en følelsesmæssig nødvendighed for mennesket. Mennesket er dybt 

forbundet med naturen, og lærer flere den følelse af samhørighed at kende, er der en chance for at handle, så de værste 
effekter af klimaforandringerne måske kan undgås, Interview i Kristeligt Dagblad den 24-08-2021) 

 

Fremgangsmåde:  

Lærere på skolerne i området og Viborg Naturskole opbygger en samling af floraen i området i relation til  

o undervisningsmaterialet fra Grønt Partnerskab og Grønt Guld og til 

o aktiviteter i naturen i området i fagene biologi, matematik, håndværk og design, dansk og 

musik, samt billedkunst og lign. 

Omfang:  

1 årsværk i gennemsnit på:  

- Viborg Gymnasium – (Projektleder?) (900 elever, 82 lærere) 

- Overlund Skole (Lysningen) (722 elever heraf 3-6 klasse 225) 

- Møllehøjskolen (280 elever heraf 3-6 klasse 120) 

- Houlkær skole (713 elever heraf 3-6 klasse 218)  

- Viborg Ungdomsskole (120 lærere og pædagoger i Fritid, 10CV, 10. Erhverv, heltidsundervisning, Brobygning til 

uddannelse, Forskolen, og Klubber) 

- Viborg Naturskole (7 naturvejledere) 

- Asmildkloster Landbrugsskole (160 faste elever)  

- Medieskolerne ( 30 lærere på tre kompetencegivende uddannelser: Film- og TV produktionsteknikker, Fotograf og 

Webudvikler - grundforløbets 2. del (GF2), hovedforløb, kurser og efteruddannelser.) 
 

 

Fordelt på 2 – 3 lærere, på hver institution, hvert år (for at fremme integration med andre fag) 

Daginstitutioner, forældre og andre interesserede inddrages ad hoc 

Varighed: 3 år fra 1. august 2022 

Skønnet Udgift: ca. 4-5 mio. kr. om året i alt vel ca. 12-15 mio. kr. 

Finansiering: Viborg Kommune, Friluftsrådet og fonde  

mailto:HS@HS-Byg.dk
mailto:stig.jensen.viborg@gmail.com
https://mcdm.dk/film-og-tv-produktionstekniker/grundforlob-film-tv/
https://mcdm.dk/fotograf/grundforlob-fotograf/
https://mcdm.dk/webudvikler/grundforlob-webudvikler/
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Organisering 

Styregruppe:  

• leder og tovholder Initiativgruppen Houlkær  

• Medlemmer: institutionsleder/stedfortræder fra hver deltagende institution samt Viborg kommune 

og Naturstyrelsen 

Projektgruppen refererer til styregruppen 

• formand fra Viborg Gymnasium 

• 1 lærer fra hver deltagende institutioner 

• 1 repræsentant fra hver af de nævneværdige frivillige organisationer 

Styregruppen nedsætter et forretningsudvalg på 3-4 personer, som klarer løbende sager og holder i øvrigt 

møde 3 gange om året (ultimo januar, maj og september 

Projektgruppen organiserer sig med forretningsudvalg på 3-4 medlemmer, nedsætter arbejdsgruppe efter 

behov* og holder møder 3 gange om året 2 uger forud for styregruppens møder 

*Her skal næsten alle ressourcerne bruges (ca. 90% af eksterne støttemidler) til: 

• at planlægge aktivister med formål, grundlag, baggrund, fremgangsmåde 

osv.  i et skema med  

o ansvarlig og  

o skrevet af og   

o som dokumentstyres efter udgave, måned og år 00,08-21 

• at afholde aktiviteter, dokumentere afholdte aktiviteter og udvikle aktiviteter 

Tidsplan: 

Som sædvanlig holdes møde med deltagerne 

i ´Det Grønne Partnerskab i 2015’ i oktober 

kvartal 2021.  

Her vil projektet kunne drøftes og i tilfælde af 

positive signaler, kan skolerne få grundlag for 

at tage det med i planlægningen af næste 

skoleår. 

 

Udkast 24-08-2021/Stig 

Copyright:  Initiativgruppen Houlkær. Fotos af Ole Nørgaard Pedersen, Akvareller af Marie Holdt 
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