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Det går fint. I hvert fald i starten. 

Fårene tripper roligt afsted i den rigtige 

retning, men pludselig går der kludder 

i det.

 

Fårehyrderne, en flok kursister, har 

ikke helt styr på planlægningen, og det 

kan fårene mærke. De bliver forvirrede, 

stopper op og begynder at løbe den 

anden vej ...

Fårene som teambuildere
Som noget nyt tilbyder Grantoftegaard, 

at arbejdspladser i og uden for kom-

munen kan komme på besøg og styrke 

samarbejde og kommunikation.

 

På folden venter 60 meget bestemte og 

ressourcestærke ”damer” i alle aldre. 

Som gæst på Grantoftegaard får grup-

pen ansvar for sammen at hyrde en flok 

på 60 får. 

Den første opgave er typisk at samle 

alle fårene og holde dem under kontrol 

på ét sted. Næste øvelse kan være at 

dele flokken i to og flytte dem ned i 

hver sin ende af folden. Herefter bliver 

opgaverne sværere og sværere. 

- Jeg er så glad. Det er en utrolig god 

følelse, at vi klarede alle de vanskelige 

opgaver sammen, lød det fra en medar-

bejder fra en børnehave, efter at have 

været på folden med fårene i små to 

timer. 

Brug kroppen og lær bedre
Atmosfæren er temmelig euforisk, når 

gruppen forlader folden og spadserer 

op til stuehuset og mødelokalet, hvor 

maden tilberedt i Grantoftegaards 

økologiske køkken venter.

I mødelokalet får deltagerne bagefter 

mulighed for at reflektere over oplev-

elserne i folden. Gruppen bliver klogere 

på hinanden, de forskellige roller, der er 

i gruppen og øger forståelsen for hinan-

dens måde at gribe en opgave an på. 

Fårehyrdning er en sjov og effektiv vej 

til at sikre læring og nye handlemøn-

stre. Metoden er inspireret af Roger 

Greenaway, opfinderen af tankegangen 

”Moving Bodies – Moving Minds”. Det 

handler om, at når vi involverer krop-

pen, så lærer vi langt mere effektivt. 

Kurserne på Grantoftegaard plan-

lægges specifikt til den enkelte gruppes 

behov i samarbejde med konsulenten.

Læs mere på grantoftegaard.dk

Grantoftegaard

• Har siden 1991 løst opgaver inden for 

beskæftigelse, uddannelse og miljøven-

lig naturpleje i Ballerup Kommune.

• I 2001 stiftede Ballerup Kommune 

“Den erhvervsdrivende Fond Gran-

toftegaard”, som på markedsvilkår 

fortsætter udviklingen af moderne 

økologisk landbrugsproduktion.

• Grantoftegaard har rådighed over 

800 hektar landbrugsarealer i Ballerup 

og nabokommuner. På de 150 hektar 

foretages naturpleje ved afgræsning 

med får og kvæg.

• Der er 30 fastansatte, heraf en tred-

jedel på særlige vilkår og en femtedel 

på sæsonbasis. Hertil kommer 55 plad-

ser til forløb med erhvervs- og person-

ligt afklarende formål samt uddannelse, 

herunder Grantoftegaardskolen med 

specialundervisning for voksne på 9. 

og 10. klasses niveau.

Hyrd	jer	til	bedre	samarbejde
Dyrene på Grantoftegaard har mange forskellige opgaver. 
Det sidste halve år er en ny kommet til.

At holde styr på 60 af Grantoftegaards 
får styrker kommunikation og samar-
bejde i gruppen. 

         Det tager et par 
sekunder, så har fårene 
vurderet gruppen. Hvis der 
er en svaghed i samarbejd-
et, så udnytter dyrene det.”




