
 

 

Velkomstbrev 
 

Her beskrives betingelser for at blive medlem af Haver til Maver, samt de ydelser medlemmer har 

adgang til. 

 

Formålet med skolehavens medlemmer 
 

- 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. 

 

Medlemmer kan være: 

- Lokalforeninger eller organisationer der driver skolehave i overensstemmelse med Haver 

til Mavers formål, mission og principper 

- Kommuner, hvor driften af det lokale skolehavetilbud varetages af Haver til Maver, eller 

som hvor foreningen har en økonomisk samarbejdsaftale 

- Enkeltpersoner anbefalet af bestyrelsen  

 

Organisationer 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, telefonnummer, samt skolehavens aktiviteter og åbningstider.  

 

Om foreningen Haver til Maver 
 

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 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.  
 

Det får du som medlem 
 

- Adgang til Haver til Mavers Grundkit, med materialer og guides til alt fra opstart til drift. 

- Rabat på produkter fra Champost og frø fra Tagtomat. 

- Mulighed for konkret sparring ved fysisk eller digitalt møde. 

- 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 landsdækkende netværk af skolehaver med årlige møder og arrangementer.  

 

Medlemmer 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. 

 

 

Ved indmeldelse accepteres Haver til Mavers privatlivspolitik: 

havertilmaver.dk/privatlivspolitik og der gives samtykke til, at den tilmeldte 

skolehave kommer på Danmarkskortet på hjemmesiden med adresse og 

mailadresse på en kontaktperson 


