
En förmiddag i 
ladugården på 
Nordvikskolan 

 4-åriga nationella 
Programmet för 

skog mark och djur



Hej vi heter Evelina och Jocke 
vi går fyraåriga nationella 
programmet skog mark och 
djur på Nordvikskolan. Vi 
tänker berätta lite om vad vi 
gör här på Nordvikskolan en 
vanlig fredag förmiddag.  
Vi arbetar tillsammans med 
vår elevassistent/instruktör 
Titti

Här mockar vi fårens 

Box, vi skrapar och 

sopar upp deras skit 

och kör ut det till 

gödselplattan.



Här har Evelina hämtat 
spån med pirran hon 
skär upp spånbalen med 
en kniv och sedan så 
häller Joakim ut spånet 
så att fåren får rent och 
fint. 



Innan vi mockar 
tjuren Jacksons box 
måste vi flytta honom 
till en annan box.  
Tjuren Jackson är av 
köttdjursrasen 
Aberdeen Angus han 
är 4 år gammal och 
väger ca: 1000 kg  



När man har jobbat hårt så är de dax för paus med kaffe och bullar.  
 
Fåren måste få rent och 
fint vatten varje dag.



När vi rengör hos 

kossorna behöver vi 

bara skrapa deras 

liggbås resten sköter 

den automatiska 

utgödslingen. 

Den startar vi med 

hjälp av några 

knapptryck på 

regleringsutrustninge

n på väggen.



Lite info om Nordvikskolans ladugård: 
 
Det är ett ekologiskt jordbruk och all 
grovfoder (ensilage) och de mesta av 
kraftfodret (korn) producerar gården 
själv. 
 
Det finns 31st tackor (fårtjejer) alla 
tackorna är dräktiga och kommer att få 
lamm i början av mars.   
Vi har även 49 kor och 2 tjurar dom flesta 
är av kött djur rasen Aberdeen Angus och 
även dom är dräktiga och kommer att få 
kalvar under våren. 
 
Alla djur går på lösdrift vilket betyder att 
de får gå lösa i stora fållor. 

Ungdjuren får extra 

tillskott av kraftfoder 

(korn) för att växa 

bättre. 



Här så har vi gett 
korna och fåren mat 
och alla är nöjda och 
glada 



Nöjda och glada 

kossor ligger och 

idisslar.  

För oss är det 

dags att ta en 

dusch och efter 

det äta lunch. 

Hejdå från 

Evelina, Jocke och 

Titti




