Norges grønneste klasserom på toppen av det grønneste bygget i by´n!
Oslo vokser og byen blir høyere, og får stadig flere innbyggere fra hele Norge og hele
verden. Hvem er det som holder på toppen av de høyeste bygningene – hvor de kan se
utover hele byen, og opp i skyene? Svaret er nesten alltid at der bor de rikeste menneskene
og de største og mektigste selskapene. Men når KLP skal bygge Norges mest bærekraftige
høyhus, mener vi at denne etasjen skal være for barn og unge fra hele byen. I Oslos
grønneste klasserom, kurslokale og møteplass skal barn og unge med forskjellig bakgrunn
møtes over god og sunn mat, for å lære om bærekraftig matproduksjon, og å ta gode
matvalg for seg selv og verden de lever i.

Den beste utsikten er ikke bare for menn i dress, og den beste maten er ikke bare for voksne på fest!

Hva skjer i Oslos grønneste klasserom
Oslo er verdens fineste storby, men den er delt – mellom øst og vest og mellom folk med
ulik bakgrunn. Vi trenger en bedre skole, grønnere by, vi må lære barna å redde kloden og
trenger et fyrtårn for bærekraftig utvikling. Alt dette ønsker vi å adressere i Oslos grønneste
etasje, midt mellom øst og vest der barn og unge møtes for å lære og oppleve matglede.
Vi skal lage en grønn oase på toppen av byen hvor vi dyrker mat fra hele verden. I
regnskogen, en miniversjon av tilsvarende prosjekter i Universeum i Gøteborg og California
Academy of Sciences, skal barna lære barn om det fantastisk plantemangfoldet, og ved
hjelp av grønn teknologi skal vi dyrke et rikt mangfold av mat, både horisontalt og vertikalt,
og produsere strøm fra solcellepaneler montert på pergola på deler av taket. Dyrkingen er
ikke som selvberging, men som et pedagogisk prosjekt. I drivhuset skal det bugne av grønt

hele året, og på taket anlegger vi en norsk kjøkkenhage – hvis vi får lov. Og ikke vet vi om
det er mulig, men det hadde vært utrolig artig med høner og bikuber på taket.
Et sted hvor alle kan lære og føle mestring
Sammen med barna skal vi forske på bærekraftig framtidsmat og dyrke innsekter i
terrarium. Samtidig skal vi undervise og dele kunnskap om norsk matkultur, slik at
tradisjonsmat og kulturarv forvaltes også i kommende generasjoner. I Oslos grønneste
klasserom kan alle barn være flinke og føle mestring, lære om andre kulturer, bli stolte av
byen og lære å bli en grønn forbruker. Det skal spire og gro og det skal yre av liv i alle rom.
Når det ikke er skoleundervisning, har vi fritidskurs og familiearrangement. Geimyrakursene
er åpne for alle, og i tillegg skal vi samarbeide med andre lag og foreninger for å nå ut til
grupper som trenger oss mest. Vi har vi god erfaring med dyrkelag som hjelper gartneren
med å sette i stand hagen for barna. Vi ønsker å etablere noe liknende i høyhuset skyskraperdyrkerne. I tillegg til kurs og undervisning i egen regi, skal vi legge til rette for at
kurslokalene brukes av andre frivillige aktører som jobber med virksomhetsområdene barn,
mat, dyrking, integrering, klima og miljø. Gjennom delegasjonsbesøk og hospiteringsordning
for lærere og studenter skal vi inspirere og dele kunnskap. Med Geitmyra på toppen av KLPbygget vil Oslo få en snakkis som blir lagt merke til langt utover landets grenser.
Geitmyras finansieringsmodell
Stiftelsen Geitmyra matkultursenter for barn er et spleiselag hvor drift og aktivitet er
finansiert med statlige, kommunale og private midler. Skoleundervisningen på Geitmyra i
Oslo er muliggjort gjennom en rammeavtale med Osloskolen. Sammen med
Sparebankstiftelsen, Gjensidigestiftelsen og flere andre private aktører gjennomfører vi flere
store prosjekter rettet mot barn og unge innen områdene folkehelse, integrering og miljø. Vi
har brukere fra over 180 land fra 0-17 år og deres familier.
Om Geitmyra matkultursenter for barn
På Geitmyra jobber vi for å bidra flest mulig barn og unge skal bli glade i mat som gjør dem
godt. Vi har skoleundervisning i mat og helse for Osloskolen, kurs for barnehager, kurs for
spedbarnsforeldre, fritidskurs for barn og familier, familiearrangement, en pedagogisk
kjøkkenhage og høner på gården - midt i Oslo. Hvert år har vi 15.000 besøkende barn på
tunet 250 dager i året. I 2017 vant vi den nordiske Emblaprisen og i 2018 Matprisen i
kategorien barn og unge. Oktober 2018 åpnet vi matkultursenter i Ringsaker og i september
2019 Geitmyra Kristiansand matkultursenter for barn. Og dette er bare begynnelsen!
Eventyret om en grønnere fremtid har akkurat startet.
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