Velkommen til Arboretet
Samlingen
Arboretet i Hørsholm er en samling af buske og træer, der i sin tid blev etableret i forbindelse med
undervisning i botanik og planteanvendelse.
Siden etableringen i 1936 er der plantet i tusindvis af træer, og med ca. 2000 forskellige arter er Arboretet i
dag Danmarks største samling af levende træer og buske.
I dag er hovedformålet med Arboretet at illustrere, hvordan træer og buske fra hele verden klarer sig under
danske forhold.
Arboretet administreres af Københavns Universitet og tjener både forsknings -og undervisningsformål.
Arboretet er fredet og der må ikke plukkes, samles, klippes eller fjernes materiale fra samlingen. Har i
ønsker om specifikt, botanisk materiale vil vi gerne kontakte Arboretmesteren og spørge om muligheden
for at fremskaffe dette.
Der må ikke køres i bil eller på cykel i Arboretet. Hvis i skal kigge efter ferskvands-dyr og planter, kan det
foregå i Springdammen lige udenfor Arboretets port.
Terapihaven Nacadia
Terapihaven er placeret inde i Arboretet nær gartneriet og drivhusene. Haven er hegnet ind og der er ikke
offentlig adgang. Da der visse dage er terapi -og behandlingsforløb i Nacadia, beder vi om, at i ikke larmer i
området rundt om haven. Hvis der er lege, der skal leges; pauser, der skal holdes, skal det foregå i god
afstand til terapihaven.

Skolestuen
Skolestuen udlånes uden beregning, men vi beder om, at den efterlades i ordentlig stand, at vinduer og
døre er lukkede og at det elektriske udstyr er under lås og slå. Stereolupper skal håndteres med
forsigtighed og voksenhjælp.
De udstoppede dyr må gerne berøres, men vi kan ikke garantere, at de ikke er imprægnerede, så vi
anbefaler håndvask efter at have rørt ved dem.
Det meste af grejet må bringes med ud i Arboretet.
Det, der ikke må forlade Skolestuen er: borde og stole, stereolupper, udstoppede dyr og indrammede
plakater. Plakater, der er laminerede, må gerne tages med ud.

Undervisningsmateriale
Der er undervisningsmateriale og aktiviteter at hente på følgende sider:
https://www.skoven-i-skolen.dk/
http://www.groennespirer.dk/
http://natur-vejleder.dk/projekter/krible-krable/inspiration/undervisningsmateriale/
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http://natur-vejleder.dk/projekter/krible-krable/inspiration/undervisningsmateriale/
http://www.naturporten.dk/
https://snm.ku.dk/skoletjenesten/grundskole/materialer/bestil_logboeger/BotaniskVaerksted_logbog_we
b.pdf
https://snm.ku.dk/skoletjenesten/grundskole/materialer/bestil_logboeger/Den_lille_Naturlog_vejledning.
pdf
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/bes%C3%B8g-en-kirkeg%C3%A5rd
http://vandtjek.dk/
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/skovfl%C3%A5t-ixodes-ricinus-1
http://www.groennespirer.dk/media/1737672/friluftsraadet_banko_forside_og_ark.pdf

Flåter
Der er flåter i Arboretet. Færre om vinteren, men som udgangspunkt hele året rundt. De kommer i alle
størrelser, så husk at tjek børnene grundigt. Det letteste er at kigge om aftenen inden badet, når alt tøjet er
af. Skulle i støde på en flåt mens i er i Arboretet, er der en flåtfjerner i Skolestuen. -og en stereolup, så i kan
studere flåten nærmere.
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