
 

 

Samarbejdsaftale  

XXXXXX XXXXXXX varetager på grundlag af denne samarbejdsaftale Skolehaven XXXXX’s 
medlemskab af Haver til Maver. 
 
Formål med skolehavens medlemskab og samarbejdsaftale er:  

- At Haver til Maver bevægelse står stærkt samlet i arbejdet for at alle børn får fingrene i 
jorden og ret til en skolehave, som en del af deres grønne dannelse i grundskolen. 

- At viden deles og inspiration, motivation og virkekraft gives videres skole til skolehave.  
- At den enkelte skolehave  har mulighed for indflydelse på foreningen Haver til Maver og at 

foreningen Haver til Maver også fremadrettet, har fingeren på pulsen og tæt kontakt til 
Haver til Maver skolehaverne i Danmark. 

 
Samarbejdsaftalen har til formål at klarlægge gensidige forventninger for samarbejdet og 
medlemskabet af Haver til Maver og sikre, at indsatsen i skolehaven er inden for rammerne af 
denne aftale og Haver til Mavers koncept i øvrigt.  
 
Skolehaver, der har en samarbejdsaftale med Haver til Maver, kan bruge HTM’s logo på brevpapir, 
skriftligt materiale og online og kalde sig en Haver til Maver skolehave.  
 
Det kan af skolehavens navn fremgå, at skolehaven er en del af Haver til Maver. Skolehaven skal 
udpege en kontaktperson, der er ansvarlig for kontakten til Haver til Maver. Kontaktpersonen er 
ansvarlig for at holde skolehavens kontaktdata opdateret i forhold til Navn, mail, telefonnr, samt 
skolehavens aktiviteter og åbningstider.  
 
Skolehaven arbejder i overensstemmelse med Haver til Mavers  formål, mission og principper.  
Haver til Maver er en privat almennyttig organisation, som arbejder på baggrund af bæredygtige 
principper og med alle aspekter af skolehave sagen.  
 
Vores formål er: At at styrke børn og unges fortrolighed med og forståelse for madens vej fra jord 
til bord, for naturen, for økologi og bæredygtighed, for madkvalitet og for en sund levevis. 
 
Vores mission er:  At udbrede skolehaver i Danmark og arbejde for en skolehave i hver af de 98 
kommuner.  
 
Vores principper:  



 

 

● Skolehaven er et læringsrum  
● Skolehaven drives efter økologiske principper. 
● Skolehaven består af de tre faglige felter: have, natur og mad.  
● Undervisningen i skolehaven er praksisnær.  

 
Støtte fra Haver til Maver til medlemmerne 

- Støtte ved kontakt til myndigheder, institutioner og øvrige samarbejdspartnere. 
- Støtte ved etablering, rekruttering, information og introduktion af frivillige. 
- Støtte til erfaringsudveksling og udvikling af skolehavens indsats.  
- Støtte ved fundraising, administration, regnskab ol. 
- Støtte i forhold til organisering, så skolehaven bliver så robust og selvkørende som muligt. 
- Information, viden om den seneste udvikling i skolehaveverdenen og på den grønne 

dannelses dagsorden i Danmark gennem bl.a. nyhedsbreve  og via www.havertilmaver.dk 
- Deltagelse i landsdækkenden netværk af skolehaver med årlige møder og arrangementer.  

 
Skolehaven får mulighed for indflydelse på Haver til Maver gennem:  

- Stemmeret ved foreningens generalforsamling. 
- Opstillingsret til foreningens bestyrelse 

 
Generalforsamlingen er Haver til Mavers højeste myndighed og består af 3 repræsentanter valgt 
af generalforsamlingen og 4 af bestyrelsen udpegede medlemmer. 
 
Underskrift af aftalen:  
Kontaktperson for skolehaven:  
Telefon:                                                                             E-mail:  
 
De udfyldte oplysninger opbevares i 5 år jvf. Haver til Mavers privatlivspolitik: 
havertilmaver.dk/privatlivspolitik  
Nærværende aftale er gældende fra dd. og kan af begge parter opsiges med en måneds varsel.  
 
 
Dato        Dato  
 
____________________________                               _____________________________ 
Kontaktperson      Medlemsansvarlig Haver til Maver 


