
Årsberetning for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave    

august 2018 

 

 1. Præsentation af personalet 

 

Vi har nogle fantastiske rammer til vores børnehave. Vi er ude mest muligt, for som vi 

siger: alt det vi kan lave inde, kan vi også lave ude – men ikke omvendt  

Naturen og årets gang er en helt naturlig del af børnenes hverdag. 

 

Vi har her i Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave et meget stabilt personale ansat.  Per-

sonalet har forskellige videreuddannelser og besidder derfor stor viden og interesse 

indenfor bl.a. sprog, motorik/sport, sundhed, økologi, natur og udeliv.  

Vi har samme normering som andre institutioner i Aalborg kommune. Pga. det høje 

børnetal sidste sommer ansatte vi Casper i en tidsbegrænset stilling på 1 år. Det har 

siden vist sig, at børnetilgangen er steget yderligere og Casper er derfor blevet fast-

ansat. 

  

Vi er pt. ansat: 

Anette 32t, 21t i NBH og 11t i SFO. 

Anne-Mette 32t 

Dorte 32t 

Jan 28t i NBH og 9t i SFO 

Casper 33t i NBH og 5t i skole  

Karen 30t 

 

Vikar: 

Louise fast vikar, men har brugt flere vikarer, dels pga. mange børn i foråret 18, dels 

pga. langtidssygemelding. 

Vi modtager også studerende og havde fornøjelsen af Line først på året, ligesom vi i 

perioder har haft grupper af studerende i feltarbejde. 

 

2. Hverdagen 

  

Det allervigtigst for os er, at børnene trives og er i en god udvikling – og til dette har 

vi nogle helt fantastiske rammer, som bliver en helt naturlig del af hverdagen. 

Forældre har et meget lille indblik i vores og børnenes hverdag, derfor vil jeg prøve 

at beskrive en helt normal hverdag – velvidende at ingen dage er ens  

Det er vigtigt for os, at skabe tryghed gennem forudsigelighed og rutiner, dette 

ses bl.a. gennem de mange faste aktiviteter/rutiner i løbet af dagen: 



 

 Aflevering: 

o Vinke/ sige farvel, forskellige rutiner 

o Mulighed for morgenmad 

o Fællespasning med fritteren 

o Plads til ro/aktivitet 

 Rumdeling, personalefordeling, ønske om dør 

 

 To halvår = to forskellige rutiner 

 

 

 Tøj på og ud: 

o Stor forskel på sommer og vinter 

o Billeder hjælper børnene med at finde tøj 

o Selvhjulpenhed trænes 

o Overblik og orden i garderoben er til stor hjælp 

o Evt. tøj på på kontoret, hvor der er ro   

 

 Leg udenfor ved huset indtil formiddagsmad 

 

 Formiddagsmad ude/inde: 

o Ringe med klokken, vaske hænder, finde drikkedunk, finde sin faste plads, 

Rip, Rap og Rup – på tværs af alder 

o Almindelig bordskik, venter på alle, alle spiser det samme mad, som er 

sundt, nærende og primært økologisk mad 

o Inde: morgensang inden formiddagsmaden 

o Morgensang: A4 ark med 8-10 sange som gælder for en måned. Sangene er 

primært gamle børnesange, nyere børnesange samt årstidssange. 

o Inde: oprydningshold, som rydder formiddagsmaden væk og leger lidt og 

går sidst ud -> giver bedre plads i garderoben 

o Børnene tisser evt. inden vi går i skoven, rygsækkene med skiftetøj med-

bringes i skoven 

 

Formiddagen: 

 Voksenstyret/planlagte lege/aktiviteter for alle/grupper af børn, fx: 

 

 Musik for sjov, bogbus, skraldeprojekt – aktiviteter kommer til os 

 BMMK, cirkus, lerinsekter 

 Ture, fx 

o Heldagstur til Halkær 



o Børneteaterabonnement hos Teater Nordkraft 

o Juleshow 

o Kirke til jul og påske 

o Strand, fjord 

o Nibe bibliotek 

o Ugentlige ture i lokalområdet, søen, klatretræer, heksehytten, jægertår-

net mm 

 Åbent Hus, besøg af bedsteforældre og andre interesserede 

 Fastelavn 

 Dåb 

o Skolopendrene 

 April, maj og juni 

 Besøg på skole og i fritter 

 Ture, bl.a. cykelturen 

 Skatteøen (sprogmateriale) 

 Overnatning 

 Skt. Hansfest/afskedsfest, forberede mad 

 Gymnastiksalen i vinterhalvåret, frikvarter med skolebørnene 

 Maddage   

o smør selv 

o bålmad 

 Køkkenhave/drivhus 

o Plante, så, luge, vande og plukke 

 Fødselsdage  

o Hjemme hos barnet 

o I institutionen 

 December: 

o Mange traditioner 

o Juleevangeliet  

o Finde den røde sok 

o Julegudstjeneste 

o Bage pebernødder og lave figenkugler 

o Kaffedag 

 Kreative aktiviteter 

o Fødselsdagsgaver og kort 

o Klip/pynt til jul, fastelavn 

o Papmache  

 Legegrupper/sproggrupper 

 



MEN VI SKAL OGSÅ HAVE TID TIL AT FØLGE BØRNENES INITIATIVER OG LE-

GE: 

o Snitte 

o Lave bue/pil, sværd, fiskestænger, kraner 

o Hugge brænde 

o Finde dyr, passer dem, finde familiemedlemmer, bygge hjem til dem 

o Cykle, gynge, kravle i træer 

o Lave mad, bage pandekager, boller og pizza mm 

o Grave, høste, pløje og ”arbejde” 

o Lege med vand 

 

Middag: 

 Madpakkespisning ca. kl 11.30 

o Spiser i sin gruppe, Salamandere, Bænkebidere og Løbebiller, altså med 

jævnaldrende 

o Ringer med klokken, tisser evt., vasker hænder, finder madpakke og drik-

kedunk og sin faste plads 

o Bordskik, venter på alle 

o Bordformand, madpakkesang 

o Tissetid inden hvile 

o Stor forskel på spisehastigheden, så der er leg inden samling og hvile 

 

 Samling gruppevis 

o Højtlæsning, rim/remser, sang 

o Små regellege 

o Opmærksomhedslege, fx lytte, huske 

o Motorikbaner, gynge 

 

 Hvile: 

o Puttes i soveposer 

o Godnatsang og hvile i 20 min. 

o Forskellige sovetider, enkelte børn skal vækkes 

 

 Leg før/efter eftermiddagsmaden 

 

 Eftermiddagsmad 

o Ringes med klokken, børnene kan komme indenfor ca. 20 min, mulighed for 

lige at lege færdig 

o Vaske hænder, finde drikkedunk og madkasse-> mindre madspild 

o Ingen faste pladser 



o Spiser ellers det samme 

 

 Afhentning – huske tasker og tøj i skoven 

 Pakke sammen 

o Huske rygsæk 

o Glemt tøj, madpakker mm 

o Tak for i dag  

 

 

 

Vi er ude dagligt året rundt og oplever forskelligt vejr – vi kælker og bygger sne-

mænd, når det har sneet, vi tjekker om søens is kan bære i frostvejr (og får måske 

en skøjtetur) og vi laver snelygter, vi flyver med posedrager i blæsevejr – og vi nyder, 

når solen skinner og varmer os og vi konstaterer, at der ikke er ret meget vand i søen 

efter en lang og varm sommer   

 

4. Forældrerådet 

 

Stor tak til forældrerådet for deres indsat gennem det sidste år.  

 

Kort fortalt er forældrerådets opgave tredelt: 

 Forældrerådsmedlemmerne har været behjælpelige med praktisk 

hjælp/arbejdskraft ved arrangementer, bl.a. kaffedag og i dag 

 Ikke mindst er forældrerådsmedlemmerne gode sparringspartnere på vores 

møder, hvor der gives respons på stor og småt fra vores hverdag 

 Forældrerådet er ligeledes den samlede forældregruppes talerør og for-

slag/spørgsmål fra forældrekredsen tages op på møderne 

 Forældrerådet har i år bl.a. været med til at udarbejde skrivelse om ulve 

 

 

 

5. Fødselsdag 

  

Vi fejrer altid børnenes fødselsdage og har her en rigtig god tradition. Som bekendt 

kan fødselsdagen fejres enten i Naturbørnehaven eller hjemme hos barnet. Hvis fød-

selsdagen fejres i Naturbørnehaven mødes alle børnene ved flagstangen, hvor vi syn-

ger flagsang, mens fødselsdagsbarnet hejser dannebrog. Begge steder får vi lidt 

sundt og lækkert mad og fødselsdagsbarnet får sang og gave. Alle børn kan give gaven 

til fødselsdagsbarnet og gaven er lavet af børnene i Naturbørnehaven. I 2017fik alle 



børn en drømmefanger og i 2018 fik/får de et tryllesværd og dertil hører også en 

historie, som er blevet/bliver læst til alle fødselsdage. 

 

6. Traditioner 

Traditioner er også forudsigelighed og tryghed. Børnene glæder sig til genkendelsen 

og så er oplevelsen alligevel anderledes nu de er blevet ældre – og selv børn, der ikke 

har oplevet fx teatertur kan glæde sig, fordi de oplever/fornemmer de ældre børns 

forventninger  

 

7. Forældreopbakning 

Sidst, men ikke mindst, STOR TAK for den altid store forældreopbakning. Det er så 

dejligt, at I er interesseret i at gøre dette dejlige sted endnu dejligere  

Og det er både, når der er arbejdsdage, Åbnet Hus, brug for boller til kaffedage, 

deltagelse i fællesspisning mm. 

 


