Kære lærere og pædagogisk
personale i Furesø Kommune
I denne coronatid lægger vi som politikere afgørende vægt på, at skoler, FFO’er og dagtilbud udnytter alle
muligheder for at begrænse smittefaren blandt vores børn og dermed også risikoen for videre smitte til
forældre og bedsteforældre. Vi er naturligvis lige så optaget af at begrænse vores medarbejderes risiko for
smitte. Af den grund støtter vi, at skoler og institutioner lægger ekstra mange aktiviteter væk fra det lukkede
klasseværelse og fra blå stue ud i den frie natur med højt til loftet og god plads til at holde afstand. Udeaktiviteter har altid haft både vores og jeres fokus af pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige grunde, men
med COVID-19 er behovet herfor blevet kraftigt forstærket. Den delvise nedlukning af vores skoler siden
marts har skabt en fornyet interesse for udeskoler, og både elever og lærere har haft et positivt udbytte heraf.
Kommunens yngste børn og de voksne omkring dem har også for alvor fået taget hul på Åbent Dagtilbud og
udeliv.
Den vidtstrakte natur omkring Naturstøttepunkt Hjortøgaard – flyvestationen, Præstesøfredningen og
Søndersøomkransningen – giver ideelle muligheder for børns leg og læring, fysiske og sociale udvikling, alt
under hensyntagen til elementære sikkerhedskrav, så længe coronaen er iblandt os.
Det er derfor med glæde, at vi ser denne corona-aktuelle vejledning om udnyttelsen af Hjortøgaard, der er
lavet i samarbejde mellem foreningen Hjortøgaard og Skolelandbruget.
Vejledningen orienterer først om Hjortøgaards mange natur- og friluftsrettede muligheder. Derefter følger
en grundig praktisk vejledning i udnyttelsen af lokaler og grej, der sætter lærere og pædagogisk personale i
stand til på egen hånd at planlægge og gennemføre et flere timers forløb, dvs. uden behov for bistand fra fast
personale på Hjortøgaard. Vejledningen afsluttes med corona-rettede sikkerhedsanvisninger.
Hjortøgaard og Skolelandbruget vil i fællesskab supplere vejledningen med orienterings- og demonstrationsmøder på Hjortøgaard, og vi kan på det varmeste anbefale vores lærere og pædagoger at møde frem og
deltage.
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Naturstøttepunkt Hjortøgaards
nære omgivelser
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På Hjortøgaad er naturen lige indenfor rækkevidde, og det er nemt at holde styr på en gruppe børn i en alder,
hvor man meget gerne må gå på opdagelse, men ikke blive væk.

1. Info-punkt

Ved indgangen til Naturstøttepunkt Hjortøgaard finder du en overdækket informationsstander med kort over
den omkringliggende natur, og her kan du blandt andet læse mere om fuglelivet og de vilde planter og få
mere at vide om Flyvestationens mange muligheder.

2. Den sorttjærede hovedbygning

Den sorttjærede hovedbygning, Bygning 77 er opført i 1941 af den tyske besættelsesmagt og blev efter besættelsen indrettet til flyvemekanikerskole. Deraf det lidt upoetiske navn. Bygning 77 ejes i dag af kommunen og
rummer blandt andet toiletter, kontor og værksted til kommunens naturplejere (Bjørn og Frank). Toiletterne
kan benyttes af skoler og dagtilbud.

2B. Skolestuen

I hovedbygningen har Hjortøgaard en hyggelig skolestue med udstoppede dyr, naturplancher og et lille
udvalg af fugle-, plante- og insektbøger og andet inspirationsmateriale. Skolestuen har plads til ca. 25 børn og
voksne, og som pædagog eller lærer i Furesø Kommune kan du frit benytte lokalet. Det er aflåst, men nøglen
findes i en nøgleboks med kode lige uden for døren. Om koden, se sidste side.

3. Vingen og grillpladsen

Vingen, hvis karakteristiske jernkonstruktion er inspireret af en flyvinge og arkitektonisk præmieret, er et
shelter, hvor man kan sidde i læ på de ca. 30 store træstubbe. Udenfor vingen har vi et hyggeligt område med
bænke og grill. Skoler og dagtilbud kan frit benytte brænde fra brændeskuret bagved Bygning 77.

4. Fold med tamme får og geder

Overfor hovedbygningen ligger en fåre- og gedefold. Fårene og gederne i folden er meget sociale og vant til
børn.
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10. Blomsterengen med fritgående får

Fårene på det indhegnede overdrev øst for bålhytten holder græsset lavt og området lysåbent uden selvsåede
buske og træer. Dyrene er en vigtig del af overdrevets naturpleje og biodiversitet. De er der ikke for børnenes skyld, men er sociale, og man kan roligt gå ind på området gennem en særlig låge. En trampesti skråt til
venstre fører efter 300 meter ned til Søndersø, tæt på Nærkamphuset og fugletårnet.

11. Bistader

En biavler fra Stenløse, ”Honningmageriet”, har sine bistader inde på det indhegnede græsningsareal øst for
bålhytten.

12. Fårestalden / Romney-hallen

Romneyhal er en international fællesbetegnelse i militæret for halvbueformede lager- og garagebygninger
med en metalskal. I dag bruger vores naturplejere den ene halvdel af Romneyhallen, tæt på bålhytten, til
opbevaring af grej og foder, mens den anden halvdel er åben ud mod engen med de fritgående får.

5. Depotet /Den gule lade med grej

Som lærer eller pædagog i Furesø Kommune kan du frit benytte vores grej, der blandt andet omfatter fem
trækvogne og klassesæt med sommerfugletnet, lupper, miniakvarier, spader og bestemmelsesplancher. Læs
mere på side 14. Nøglen til laden ligger i nøgleboksen i Bygning 77.

6. Vandhullet

Vandhullet mellem Vingen og bålhytten afventer en oprensning og er ikke tilgængeligt for tiden. Skal man
fange salamandre, frøer eller andre små vanddyr, må man tage til Søndersø, vådområdet ved Værebro Å eller
Bringe Mose.

7. Bålhytten

Bålhytten er et overdækket shelter med et stort bålsted i midten. På bænken omkring bålet er der plads til ca.
25 børn og voksne. Bålhytten og den store grillrist kan frit benyttes af alle områdets besøgende. Lærere og
pædagoger kan frit benytte brænde fra brændeskuret bagved Bygning 77.

8. Tingstedet

Bag bålhytten ligger Tingstedet, der er et udendørs samlingssted indrettet med en rundkreds
af rå plankebænke.

9. Balancebanen

Bag Tingstedet ligger en mini-forhindringsbane, beregnet for de mindste.
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Se detailkort side 5
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Naturen omkring Hjortøgaard
– det videre område
På de store naturarealer omkring Hjortøgaard – Flyvestationen, Præstesøfredningen og Søndersøomkransningen - er der højt til himlen, rum til ro, fordybelse og forundring og plads til i en Coronatid både at være
sammen og holde afstand. For de lidt større børn er der også rig mulighed for læring i form af udeskole. Se
side 12 og 14.
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7. Fugletårn med udsigt over Søndersø

Husk også her fuglekikkerten. Måske ser I havørnen, der jævnligt er vendt tilbage til området. På tavlerne
på væggen i tårnet vil I kunne se tegninger af mange af fuglene.

1. Nærmeste busstoppested

Bus 151 har stoppested ved foden af den asfalterede vej Sandet. Herfra er der langs naturskønne omgivelser
en lille kilometer op til Hjortøgaard. Studer gerne naturen undervejs.

2. Den asfalterede vej Sandet

Den asfalterede vej Sandet er tilgængelig med bil til og med Hjortøgaard. Herefter er vejen lukket for motorkøretøjer, og vil man videre ind på flyvestationen, må det ske på cykel, løbehjul, rulleskøjter, til hest eller på
gå-ben.

8. Søndersø

Søen har et areal på 125 ha. og en dybde på 8 meter. I søen kan man fiske efter gedde, ål, aborre, sandart og
karpe, og overfladen er rig på svømmefugle. Søndersø ligger i en tunneldal dannet ved isens afsmeltning.
Da isen trak sig tilbage, efterlod den tunneldalen fyldt med is, og da isen smeltede, var søen der.

9. Fiskeplads

Søndersø er opdelt i en stillezone mod vest og en aktivitetszone mod øst. Det er her, mod øst, at der må fiskes.

3. Gravhøjen Eningshøj

På venstre hånd, 500 meter efter at du er drejet ind på Sandet, ligger gravhøjen Eningshøj, der kan dateres
tilbage til sen stenalder. Fra højen er der panoramaudsigt over Præstesøen.

4. Fugletårn med udsigt over Præstesø

Der er registreret ca. 100 forskellige fuglearter ved Præstesø, og stedet er meget populært blandt ornitologer.
Husk fuglekikkert og fuglebog.

5. Præstesø

Præstesø er lillebror til Søndersø og forbundet til denne med en kanal. I gamle dage havde præsten eneret til
at fiske her, deraf navnet. Præstesøen, dens omgivelser og den vestligste del af Søndersøomkransningen er
totalfredet. Her kommer ikke byggeri til at forstyrre naturen.

6. Nærkamphuset

Kampestensruinen var under besættelsen smugkro for de tyske officerer. Her kunne de udfolde sig på
passende afstand af de menige, der holdt til oppe på den gule kaserne ved flyvestationen. Efter krigen
benyttedes bygningen til nærkamptræning, deraf navnet.
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10. Badebro

Vandet i Søndersø er meget rent. Så rent, at der er etableret en badebro på nordsiden. En frisk dukkert efter et
varmt besøg på Hjortøgaard kan være en god afslutning på dagen.

11. Hangar 46 / ’Herkuleshangaren’

Hangaren er stor som en fodboldbane og husede tidligere de gigantiske Herkulesfly. Hangaren tilhører i dag
Kulturministeriet og fungerer som et ’tøjhusmuseum for store ting’. Her udstilles tungt militært udstyr fra
perioden 1950 og frem. På grund af coronakrisen er hangaren desværre lukket for besøg i resten af 2020.

12. Værebro Å med vandhuller og hede.

Å-forløbet er lidt forvirrende, idet det samme vandløb under sit forløb skifter navn mellem Værebro Å,
Tibberup Å, Jonstrup Å og til sidst igen Værebro Å. Å-forløbet syd for landingsbanen er garneret med
vandhuller med frøer, salamandre og andet spændende småkravl. Nær ved findes et lille hedeareal med
blomstrende lyng.

9

13. Flyvestationen med tre kilometers landingsbane

De store hvide krydser på banen fortæller fly, at banen ikke længere må bruges til landing. Her er i dag plads
til action på cykel, rulleskøjter, skateboard m.v.

14. Alugods mindesten

Vi havde i romersk jernalder her i Værløse en ung kvinde, som hed Alugod. Hun er begravet omkring år 230
i en alder af 15-18 år. Alugod-pigen er det første menneske i Værløse, vi kan sætte navn på, fordi der under
udgravningen blev fundet et sølvsmykke, hvorpå hendes navn er skrevet i runer.

15. F-16 jetfly sheltere

På Flyvestation Værløse kan du se spor, ikke blot efter besættelsen, men også efter den kolde krig. I midten af
1970'erne blev der bygget 12 flysheltere med metertykke vægge af jernbeton og 38 tons tunge stålporte, der er
kostbare at vedligeholde. Har I gode ideer til den fremtidige anvendelse af disse sheltere?

16. Græssende kvæg

I området omkring Præstesøen findes flere kogræsserlaug. Formålet med dyrene er ikke landbrugsmæssig
kvægdrift, men udelukkende naturpleje med sigte på øget biodiversitet. Køerne er venligtsindede, men store,
og små børn skal ikke gå alene ind til dem.

17. Skovhuset

Skovhuset er et udstillingshus for kunst og kultur, smukt beliggende ved Søndersø. Stedet har ofte udstillinger, der afspejler naturen i kunsten. Se mere på www.skovhus-kunst.dk.

18. Vandværket

Vandværket, der er ejet af Hovedstadens Forsyningsselskab ’HOFOR’, leverer drikkevand til København.

19. Bringe Mose

Længst mod vest på flyvestationen, for enden af landingsbanen, ligger Bringe Mose med eng, vandhuller og
et rigt fugleliv. I de relativt åbne områder og i rørsumpen kan du bl.a. se rørspurv, rørsanger, stær, gæs og
rovfugle, og i pilekrattene kan du opleve gøg, nattergal, kærsanger og pungmejse. En skøn tur på cykel.

20. Hangar 1 og 2 Sydlejren

Et flymuseum er under oprettelse i hangar 2. ’Flyvestationen på hjul’ foran hangar 1 og 2 i Sydlejren er et
tilbagevendende kommunalt initiativ til sport og fritid. Check programmerne på nettet.

21. Filmstationen

Filmstationen er et af Danmarks store filmstudier, og her produceres alt fra film til TV og reklame.
Studierne kan også lejes til events og fester. www.filmstationen.dk.
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Årets gang
Flyvestationen er et tidligere militært område. I dag er det et naturskønt offentligt naturområde, hvor alle kan
færdes til fods eller på cykel i alle døgnets timer, og hvor der altid er noget at observere og glæde sig over.

Januar – februar

Har det sneet, kan man finde dyrespor, især af råvildt, ræve og forskellige fugle. Man kan se en del råvildt
inde på græsarealerne, og de er nemme at få øje på, da vegetationen er meget lav. Musvåger og tårnfalke ses
også om vinteren, og vores får, geder og det kvæg, der går omkring Præstesøen, går ude hele vinteren.
Allerede nu er de første hasselbuske i blomst med gule hanrakler og små bitte, røde hunblomster.

Februar - marts

Musvitter og blåmejser har travlt med at markere deres territorier, og det er nu, man kan se dem på de nøgne
grene og lære at genkende deres stemmer. På lune dage synger lærken, så man ikke er i tvivl om, at forår for
alvor er på vej. Piletræerne står med deres karakteristiske rakler, og på en god dag kan man stå lige nedenunder og høre summelyden fra alle bierne. Forårsbebuderne krokus, martsviol og rød hestehov blomstrer nu.

Marts - april

September - oktober

September er tiden, hvor man begynder at finde svampe, der med deres mange smukke, farvestrålende
frugtlegemer vokser både på jorden og på dødt træ. Om formiddagen, før solen rigtig har fået magt, kan man
se de mange smukke edderkoppespind med dugdråber. På græsarealerne og i tagrørene ved Bringe mose
og søerne kan man være heldig at opleve stære og svaler, der samler sig til træk. I løbet af oktober ændrer
vegetationen farve, og specielt træerne får glødende flotte efterårsnuancer. Prøv at samle blade og find ud af,
hvad træerne hedder. Hvor mange forskellige kan I finde? Der er tavler i skolestuen, der kan hjælpe. Ekstra
spændende er egetræets blade, der ofte har 'galæbler'. Hver galle indeholder en galhvepselarve, og man kan
se den, hvis man forsigtigt skærer gallen igennem.

November - december

Bladene falder af træerne, hvilket gør det nemmere at få øje på fuglene. De mange 'sorte fugle', krager, råger
og alliker, søger ofte føde sammen i store flokke i landskabet og deler sovetræer i vinterkulden. Rådyrene er
aktive og nemme at få øje på. Både nu og senere på vinteren kan man se på de mange flotte brune vinterstandere fra døde nedvisnede planter. Får, lam, geder og kvæg går ude hele vinteren. En grankogle med
gnavespor kan fortælle, om det er en mus, et egern eller en spætte, der har spist frøene. Det er også nu, at
man samler elletræernes og rødgranernes kogler, og bruger dem til julepynt. Den 21. december er det
vintersolhverv, og fra nu af bliver dagene igen længere.

Som nogle af de første træer blomstrer mirabellerne i en sky af hvide blomster. Både den hvide vipstjert og
gransangeren, der kan kendes på sin sang (tjif-tjaf, tjif-tjaf), kommer i den første del af april. Nogle steder
langs Søndersø er skovbunden hvid af anemoner. Man kan også være heldig på solrige dage at se firben og
snog (med gule pletter i nakken). Både aurora-sommerfuglen og nældens takvinge flyver nu, og de har begge
to overvintret i Danmark som voksne sommerfugle.

April - maj

Mange af de sangfugle, der ankommer til Danmark for at yngle, er landet og synger især tidligt om morgenen, og allerede i slutningen af april kan man høre gøgen blande sig i koret. Svalerne er også ankommet og
flyver talrigt over græsarealerne. Mange træer har fået blade nu, og i maj blomstrer hvidtjørnen og dufter
meget krydret.
Fra midt maj kan der være op til 10 forskellige nattergale, der synger, og de høres også om dagen. Mælkebøtterne blomstrer i store gule tæpper. Det er et smukt syn, og deres pollen er føde for ca. 60 arter af vilde bier.

Maj- juni

I græsset blomstrer klokkeblomst, tidsler, gul snerre, blåhat, tveskægget ærenpris, vild pastinak, slangehoved
m.fl. og alle træerne har nu fået blade. Hylden blomstrer, og de duftende blomster kan tilberedes til hyldeblomstsaft.
Mange forskellige sommerfugle og andre insekter er meget aktive. I starten af juni føder rådyrene deres lam,
som gemmer sig i det høje græs. Fra begyndelsen til midten af juni kommer de første kuld musvitter ud af
rederne, og i stort set hele juni kan man stadig høre en masse sangfugle.

Juni - juli

Solsorten synger stadigvæk, og de mest kendte sommerfugle flyver overalt: Hvid kålsommerfugl, påfugleøje,
nældens takvinge, og den 6-plettede køllesværmer ses ofte siddende på blomsterne af knopurt. Det bugner
med smukke blomster, f.eks. den hvide vild gulerod og den gule pastinak med masser af insekter kravlende
rundt på skærmene, mens svalen flyver elegant hen over græsarealerne og fanger insekter i luften.

August - september

Sensommeren er bærtid, og det er nu, at man skal plukke de sidste vilde hindbær og brombær. Samtidig er
det den bedste årstid til at lave feltbiologiske undersøgelser. Her er mange forskellige planter i blomst, og
nogle har også frugter og frø. Der er masser af insekter både på planterne, på jorden og under barken på
fældede træer. Brug gerne det feltbiologiske grej, der findes i det gule depothus.
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Leg, læring og grej
På Naturstøttepunkt Hjortøgaard har vi et stort udvalg af grej til brug for undersøgelser i naturen, finansieret af kommunen og derfor gratis til låns. Vi henviser desuden til hæftet 'Hjortøgaard indbyder til udeskole'
(2016), der indeholder inspiration til 18 undervisningsforløb med opgaver for 1. til 9. klasse.
Hæftet kan downloades på www.hjortoegaard.dk. Nedenfor er kort beskrevet eksempler på udeskoleforløb,
der kan tage afsæt i naturen omkring Hjortøgaard.

Mad og Bål

Ved Vingen og Bålhytten er der grill, bålsted og mulighed for bålmad til mange. I skal selv bygge bålet, men
der er brænde i skuret bag Bygning 77. Økse, tændstikker, gryder, låg, grydeskeer, serverings-øser, tallerkener
og bestik findes i skolestuen. Start gerne bålet, inden I går ud og samler planter, men husk at sætte vagt.

Sommerfugle

Overdrevet (græsarealerne) nord og syd for landingsbanen er et godt levested for mange insekter, og specielt
i august er der mange forskellige sommerfugle. Hvis man er forsigtig, kan man sagtens fange sommerfuglene i net, sætte dem ned i et terrarium uden at de kommer til skade og betragte dem. Brug gerne vores sommerfuglenet (de blå på en teleskopstang) og terrarier. Begge dele findes i den gule depotbygning.

Et eksempel på tværfaglighed

I udeskolen er der rig mulighed for tværfaglighed. Et eksempel er, da vi havde 6. klasser til høslæt. Først fik
børnene en introduktion til begrebet biodiversitet. Derefter var der undervisning i at slå med le og hermed
masser af action. Så indsamlede og vejede børnene, hvad de havde slået og beregnede foderværdien heraf.
På grundlag af koens foderbehov kunne de til slut udregne, hvor stort et græsningsareal hver ko kræver for
at overleve. Forløbet inddrog således på både naturlære, fysisk udfoldelse og matematik.

Sammensæt dit eget forløb

Formålet med vejledningen her er, at man som pædagog eller lærer i Furesø Kommune frit og på egen hånd
kan benytte vores faciliteter på Naturstøttepunkt Hjortøgaard på den måde, man finder relevant. Hjortøgaard
har derudover i dag et fast samarbejde med Skolelandbruget i Farum om forskellige naturvejledningsforløb
på Hjortøgaard. Kontakt Skolelandbruget i Farum, Johnny Skjoldborg Krog, tlf. 72 16 51 83 for yderligere
information.

Træer, frugter og frø

På og omkring flyvestationen er der omkring 25 forskellige træer og buske. Prøv at indsamle blade fra forskellige træer og brug bestemmelsesdugene til at finde ud af, hvad træerne hedder.

Blomster og vilde planter

Pluk endelig løs af de vilde blomster og bind dem i buketter og kranse. Eller høst vilde, spiselige urter og
tilbered dem efterfølgende på bål. Medbring en flora-bog og lær navnene på de vigtigste blomster. Tag en
snak med de lidt større børn om vilde biers og sommerfugles rolle for floraen og om udfordringerne for disse
arters overlevelse. Besøg også Storkøbenhavns eneste hedeområde, der dækker ca. 1 ha af Flyvestationen og
nyd den blomstrende lyng. Fortæl om den danske hede og Dalgas: ”Hvad udad tabes, skal indad vindes”.

Væddeløb for smådyr

Brug Hjortøgaards ”væddeløbsbane” for insekter; den står inde i skolestuen. Lad hvert barn fange et ’væddeløbsinsekt’ og heppe på deres favorit. Tal bagefter om, hvorfor netop dette insekt var hurtigere/langsommere
end de andre. Medbring bestemmelsesdug.

De græssende får, geder og køer

Der er masser af får, geder og køer i området, og med deres afgræsning bidrager de til områdets naturpleje
og biodiversitet. Drøft naturpleje ved græsning og biodiversitet med de lidt større børn.

Fuglene

Der er registreret op mod 100 forskellige fuglearter alene ved Præstesø. Tag fuglekikkerter med op i fugletårnene ved Søndersø eller Præstesø og notér hvor mange forskellige arter, I finder. I tårnet ved Søndersø er
mange fugle afbildet på tavlerne på væggen. Eller kom mellem november og april og studér skovhornuglerne
i træerne foran Bygning 77. Bringe Mose er også et hot spot for fugleliv.

Vanddyrene

I områdets søer og vandhuller omkring Værebro Å, i Bringe Mose og ved østenden af Søndersø er der rig
mulighed for med net og ketsjere at fange padder, insekter og andre smådyr. Medbring net, ketsjere, sorterbakker, vandkikkerter og bestemmelsesdug. Husk at sætte dyrene ud igen.

Hold øje med vores forskellige events på www.hjortoegaard.dk, facebookside og opslag på infostanderen
ud mod Sandet. For kontakt til Hjortøgaards bestyrelse, se hjemmesiden.

Grej og faciliteter

Det meste materiel til udlån er samlet i den gule depotbygning
50 meter syd for Bygning 77, og resten findes i skolestuen i
Bygning 77. Begge steder er opslået en liste over tilgængeligt
grej i hvert af lokalerne. Som langt fra udtømmende eksempler
på grej kan nævnes:
- 5 trækvogne
- Klassesæt af fiskenet og sigteketsjere
- Akvarier/terrarier
- Sommerfuglenet

Foto: Alf Blume
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Sådan bruger du Hjortøgaard
Det er nemt at komme til Hjortøgaard med offentlig transport (bus), på gå-ben, på cykel eller med bil.
Bus fra Værløse station og gå: Turen med bus fra Værløse Station til Hjortøgaard tager kun 25 minutter,
medregnet gåturen op ad Sandet. Bus 151 går hver halve time. Nærmeste stoppested ved Hjortøgaard er på
Lejrvej ved Kildebakken. Herfra er der en gåtur på 800 meter op ad Sandet til Hjortøgaard.
På cykel eller vandretur: Det er nemt at komme til Hjortøgaard på cykel, og området har nogle meget fine
cykel- og vandrestier langs Søndersø og Præstesø.
Med bil og egen turbus: Vejen er åben for biler til og med Hjortøgaard, og det er nemt at parkere.

Adgang til lokaler og grej

Døren til hovedbygningen er åben mandag-torsdag kl. 9-15, fredag kl. 9-12. Døren til skolestuen er aflåst,
men nøglen ligger i en nøgleboks ophængt ved siden af døren. I nøgleboksen findes også nøglen til det
gule depothus.
Nøgleboksen åbnes ved at indtaste en 4-cifret kode. Efter endt brug aflåses de benyttede lokaler, og nøglerne
lægges tilbage i nøgleboksen, der lukkes. Den til enhver tid gældende kode fås oplyst ved at ringe til en af
følgende:
•
•
•

Skolelandbruget i Farum, Johnny Skjoldborg Krog, tlf. 72 16 51 83
Naturplejer Frank Mikkelsen, tlf. 72 16 48 76
Naturplejer Bjørn Sørensen, tlf. 72 16 49 04

Særlige Corona-hensyn

For besøg på Hjortøgaard gælder følgende retningslinier og råd:
•

Ved indgangen (mod øst) findes en udendørs håndvask med sæbe til flittig afbenyttelse af børn og
pædagogisk personale.

•

I skolestuen og depotet er der sprit og køkkenrulle, der efter benyttelse af lokaler og grej anvendes
til aftørring af overflader og håndgreb. Som brugere af Hjortøgaard er det jeres (det pædagogiske
personales) opgave at tørre af med sprit, før I forlader stedet. Medbring selv håndsprit til børnene.

•

Læringsforløb kan tilrettelægges under hensyn til at holde tilpas afstand f.eks. ved opdeling i hold,
hver med sin trækvogn, eller opdeling af en klasse i skolestue- og udendørs ophold.

Naturstøttepunkt Hjortøgaard, Sandet 77, 3500 Værløse.
www.hjortoegaard.dk. Facebook: Naturstøttepunkt Hjortøgaard.

