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Velkomst, adresse og telefonnr.
Velkommen til perspektivplanen for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave. Vi håber, I vil læse nedenstående,
og hvis I skulle have uddybende spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os.
I kan finde os på Ejdrupvej 33, 9240 Nibe og I kan også ringe til os på tlf. 3023 2100.

Præsentation af stedet
Naturbørnehaven har en helt unik beliggenhed på den vestlige kant af Halkær Ådal. Vi har en fantastisk
udsigt over dalen med å og sø, og kan nyde solopgangen hen over trætoppene i skoven, som strækker sig
ned af det bakkede landskab mod søen.
Vores børnehave ligger nede i skovbrynet bagved skolen og er kendetegnet ved at vi ikke tager ud i naturen, men er ude i naturen dagen lang og året rundt, og søger ind i hus og hytte efter behov, når vi går i ly
for blæst, regn og kulde. Udeliv kommer før indeliv, og derfor bliver naturen og naturområdet, vi bor i,
de vigtigste fysiske rammer for os. Børnehaven er ikke som andre steder et hus med legeplads omkring,
men et naturområde – børnehaveområde og fri natur - hvori de pædagogiske aktiviteter udfolder sig. For
som vi plejer at sige "Alle de ting, vi kan gøre inde, kan vi også gøre ude, men alle de ting vi kan gøre ude,
kan vi ikke gøre inde”.
Børnehavens område ligger ved skoven og er delt i tre: Et område rundt omkring og tæt på huset, hvor vi
starter dagen og med leg og formiddagsmad på terrassen, et hytteområde lidt længere væk, og længst
væk et område, som primært bliver brugt i forbindelse med førskolegruppe.
I området omkring huset har vi en sandkasse, en veranda, en lille grøft, en klatrebakke, et ”vandpytte”område, en båd, en køkkenhave, et drivhus og frugtlund og vores flagstang med enten det grønne spirerflag eller dannebrog, når et barn har fødselsdag.
I hytteområdet er der udover vores hytte med brændeovn også en overdækket terrasse. I området er
der flere træer, og derfor mere læ/skygge for blæst og sol. Hytteområdet med ”udekøkken”, udendørs
værksted (snitte/save/hamre/bore), bålplads og træborde/bænke var oprindeligt børnehavens ”hjerte”,
det var her vi boede, inden der blev bygget børnehavehus i skoven, og derfor er området også det mest
etablerede. Mellem grantræerne er der frugttræer og bærbuske, mange forskellige slags gynger, huler,
klatretræer, jordgravebakke med mudderhul mm. Området vrimler med alle mulige insekter, frøer, tudser og salamandre, så der er mange forskellige dyr at ”gå på jagt” efter.
Området for førskolegruppen er etableret fra grunden af med træer, bærbuske og piletræstunnel, som
efterhånden er vokset til. Neden for en græsskrænt er der lavet et hvile/spisested under halvtag og vi
har trampolin, gynge/klatrestativer i naturtræ, muddergravested, stort bøgeklatretræ mm.
Udover selve børnehaveområdet kan vi boltre os både på skolens ude-/indefaciliteter (stor boldbane og
multibane samt gymnastiksal) og i den frie natur. Det er et meget spændende og varieret naturområde,
landbrugsjord der grænser op til nåle-/løvskov, vandhuller, sump, hede, lille bjælkehytte, frugtlund,
bærbuske, masser af fugle og dyreliv, vilde planter, svampe; alt hvad hjertet kan begære af dejlige naturoplevelser.

Idegrundlag
NATUREN:
•

Naturen er omdrejningspunktet for hverdagen i børnehaven.
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•

Der er rig mulighed for at sanse og fordybe sig i naturen og dens hemmeligheder.

•

Børnene får erfaringer med luft, vand, jord og ild.

•

De skal så, plante, høste og nyde kartofler, jordbær, tomater, agurker, squash og hvad de ellers
selv har dyrket.

•

De skal studere myretuer, finde bænkebidere, og blive dus med de mange dyr, vi deler naturen
med.

SUNDHED OG TRIVSEL:
•

Hverdagen tilrettelægges efter børnenes behov.

•

Frisk luft gør børnene modstandsdygtige og giver færre sygedage.

•

Al den plads naturen byder på, giver et lavt støjniveau og færre konflikter.

•

Sund mad er en del af børnehavens profil, idet fysisk aktivitet og udeliv kræver god og nærende kost.

BØRN SKAL HAVE LOV AT VÆRE BØRN:
•

Børn skal have mulighed for bare at være.

•

Der skal være plads til leg - det er her børn lærer sig selv og hinanden at kende og udvikler sociale kompetencer.

AKTIVITET OG HVILE:
•

Det er vigtigt at få brugt og styrket sin krop, sine sanser, muskler og led.

•

Naturen giver børnene mulighed for at udvikle deres motorik, de skal krybe, kravle, klatre, hoppe, trille, løbe og falde.

•

Børn og personale har hver dag behov for 20 min. hvile ude eller inde.

SAMARBEJDE:
•

Personale og forældre skaber i fællesskab en tryg og solid ramme omkring børnene.

•

Forældre giver sig tid til at hente og bringe og får derved et lidt større indblik i hverdagen
samt lærer personale og deres børns legekammerater at kende.

Menneskesyn
Vi opfatter barnet som en del af samfundet – et lille menneske der på den ene side fødes ind i en verden
med nogle bestemte betingelser og retningslinier for, hvad der er muligt og ikke muligt, og som på den
anden side har muligheder for sammen med andre at udvikle den verden, det lever i, at forandre og forbedre sit livs– og udviklingsgrundlag. Lidt forenklet kan man sige, at barnet er hvad det er, barnet er
hvad det bliver gjort til, og hvad det gør sig selv til – på en og samme tid.
•

At ethvert barn med netop sin baggrund, sine evner og anlæg er noget særligt og værdifuldt

•

At alle børn har en medfødt evne til at undres, at forholde sig spørgende og at lære

•

At alle børn har mulighed for at udvikle sig til selvstændige og livsduelige mennesker

•

At alle børn har evner til at udvikle holdninger og træffe valg

•

At alle børn har behov for og ret til at give udtryk for holdninger og meninger

•

At alle snarere i kraft af – end på trods af - forskelligheder kan erhverve sig menneskelig og faglig ballast til gavn for sig selv og fællesskabet
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•

At alle udvikler sig i samspil med andre

Natursyn
Udover at være socialt og kulturelt givet, ser vi også barnet som naturgivet - et biologisk væsen.
Menneske og natur – det sociokulturelle og det biologiske – er to sider af samme sag, og som sådan uadskillelige størrelser. Mennesket er i naturen, og naturen er i mennesket, uden at menneskelighed bliver
det samme som naturlighed, de bestemmer ikke hinanden. Kroppen er menneskets væsentligste naturgrundlag og betingelse for at kunne udfolde sig som menneske.
Naturen – det naturlige – er et uomgængeligt vilkår for menneskelivet. Et menneskeliv kan leves på mange
forskellige måder med mulighed for at vælge til og fra, men intet menneske har noget valg i forhold til de
vilkår og grænser, som naturen sætter for de menneskelige udfoldelsesmuligheder. Hvor mennesket lever i kraft af naturen og på dens betingelser for liv og død, betyder menneskets eksistens intet for naturen set i et større perspektiv.
Barnet bliver født som en hjælpeløs og uselvstændig organisme, et ”endnu-ikke-fuldt-udviklet” væsen
med et læringspotentiale, mere naturlig end menneskelig. Barnets krop bliver dermed omdrejningspunktet for dets liv og læring, udvikling og trivsel. Kropslig aktivitet og udfoldelsesmuligheder er ikke kun
grundlaget for en fysiologisk, sansemotorisk udvikling, men også helt centralt for barnets oplevelse og
erfaring, viden og erkendelse af sig selv og andre i forhold til verden. Barnets læringsprocesser er bundet til kroppens konkrete sanselighed, det får greb om verden ved først at gribe og bagefter begribe.
Konkret-sanselig kropslig viden kommer før og er grundlaget for abstrakt sproglig viden, uformelle læringsprocesser er basis for formelle – altså kropslige læringsprocesser og kropslig viden er en forudsætning for at et menneske kan leve og lære.
Barnet bliver altså født med en mulighed for at tilegne sig verden gennem læringsprocesser, og derved
både blive sin egen og blive egnet til at leve på de livsvilkår, det bliver udfordret af. Det kan ikke være
til uden at blive udsat for påvirkninger, som det reagerer på og tager ved lære af. Helt afgørende for
barnets læringsmuligheder – for at tilegne sig en livsduelighed - bliver de voksnes evne til at gøre livsvilkårene til gode læringsmiljøer, skabe optimale læringsrum. Ligesom natur og menneske, er liv og læring
uadskillelige størrelser, mennesket bliver menneskelig i en livslang og livskvalificerende omsætning af
naturen.
Dette er den helt afgørende begrundelse for at have en Naturbørnehave. Formålet er ikke kun at børnene skal lære noget om naturen i sig selv, men også og vigtigst, at naturen som læringsmiljø kan skabe de
bedste muligheder for børns liv og læring, udvikling og trivsel – at naturen som læringsmiljø kan give den
rigeste oplevelses- og erfaringsbaggrund for viden og erkendelse om dét at være menneske.
Vi tror på at Naturbørnehavens rammer og omgivelser, rige på sanseoplevelser og med masser af udfoldelsesmuligheder, giver bedre muligheder for at kunne stimulere en kropslig læring og viden, end de omgivelser, der er mere fattige på stimuli. Udenfor i naturen bliver sanserne udfordret og kroppen vakt til
live - lugte, lyde, bevægelse i synsfeltet, smagsoplevelser, kulde og varmeoplevelser giver helt anderledes
og langt mere varierede, komplekse sanseindtryk end ophold indendørs, hvor det fysiske rum er indrettet
på en helt andet, netop mere menneskelig – tryg og beskyttet - vis. Indenfor har vi termostater, så tem-
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peraturen er konstant, vi kan tænde lys hvis der er for mørkt, vi kan rulle for hvis der er for lyst osv.
Naturens miljø er ukontrollabelt og varierende på en måde, som vækker og opildner krop og sind.

Leg og læring
Læring er en proces, hvor viden, kunnen og færdigheder tilegnes gennem de erfaringer, der gøres ved at
deltage og bidrage i samspil. Forskellige relationer skaber forskellige muligheder og begrænsninger.
Der skelnes ofte mellem to typer af læreprocesser:
•

Den formelle, hvor målet er selve læringen

•

Den uformelle, hvor læringen er et biprodukt af en handling, som angår andet end at lære.

I Naturbørnehaven finder begge former for læring sted.
Den formelle læring er fx, når vi sår/planter og efterfølgende høster, når vi finder og kigger på dyr og
når vi forbereder mad til bålet.
Det er dog oftest læring af uformel karakter, der finder sted i Naturbørnehaven. Det sker især gennem
børnenes leg og deltagelse i hverdags- og udelivet.
Omgivelserne og personalets medvirken i de forskellige situationer – spiller ligeledes en rolle for læringen. De skelnes mellem tre ”læringsrum”, hvor personalets roller er forskellige:
•

”den voksne går foran barnet” – her er det den voksne, der tager styringen og har et bevidst mål
med aktiviteten

•

”den voksne går ved siden af barnet” – her veksler styringen/initiativet mellem den voksne og
barnet/børnegruppen

•

”den voksne går bag barnet” – her er det barnet, der selv styrer sin leg/aktivitet

Alle tre læringsrum finder ligeledes sted i Naturbørnehavens hverdag.
Lidt uddybende om børnenes leg:
•

Legen er en væsentlig handlings- og udtryksform for børn. Det er gennem legen børnene tilegner
sig virkeligheden, de skaber hverdagsagtige situationer og gennem ”laden som om”-processen, bearbejder de deres hverdag/vigtige problemområder. Legen indeholder og udvikler konkrete færdigheder, som fx sociale spilleregler, motorik, fantasi, koncentration, begreber, sprog, venskaber,
relationer osv. Gennem legen øver børnene ligeledes deres egen kunnen og egne følelser og grænser. De afprøver og reflekterer. De indgår i samspil med andre børn og voksne, hvor de lærer at
tage et medansvar for sig selv, deres egen og fællesskabets trivsel – ”den voksne går bag barnet”.

•

Leg er både børnenes egen leg – og leg, der er påvirket/planlagt af de voksnes tiltag. Efter behov
planlægger personalet aktiviteter med fastsatte udviklingsmål for bestemte børnegrupper/et
enkelt barn – ”den voksne går ved siden af eller foran barnet”
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Vi understøtter børnenes leg ved at:
•

Give børnene tid og plads til at lege.

•

Undgå afbrydelser af børnenes leg, bl.a. for at give mulighed for fordybelse/koncentration.

•

Indrette/udnytte huset og skoven, så børnene får gode og varierede rammer for legen.

•

Tage på ture for at få ny inspiration, bl.a. andre steder i skoven og til vandet.

•

De voksne er opmærksomme på, hvad der ”rører” sig i børnenes leg og følger ofte børnenes initiativer.

•

Værktøj, opslagsbøger og forstørrelsesglas m.m. er synlige og tilgængelige for børnene, dette
virker inspirerende og igangsættende.

•

Vi voksne kan være igangsættere og inspirere børnenes leg, bl.a. ved at deltage, men børnene skal
også have mulighed for at trække sig tilbage og vælge de voksne fra.

Læreplaner
Vores samlede læreplaner kan læses på vores hjemmeside.

Præsentation af personalet samt personaleaktiviteter
Personalet i Naturbørnehaven består af:
Afdelingsleder Anette B. Jacobsen 32 t/u (er også ansat i Fritteren og har 22t i Naturbørnehaven)
Pædagog Anne-Mette Christensen 32 t/u
Pædagog Jan Tøstesen 37t/u (er også ansat i Fritteren og har 23,5t i Naturbørnehaven)
Pædagog Dorte Hollands 32t/u
Pædagogmedhjælper Karen M. Hansen 30t/u
Pædagog Caper N. Jensen 37 t/u (årsvikariat august 17- juli 18)
I perioder har vi tilknyttet studerende fra pædagogseminariet ligesom vi også i perioder har ansat folk
med løntilskud.
Det pædagogiske personale afholder årligt 10 personalemøder, en pædagogisk weekend (i samarbejde
med skolens pædagogiske personale) og deltager i kurser/temadage efter interesse og økonomi.

Børnetal og grupper
Vi har egen venteliste og optager som hovedregel børn i den måned de fylder tre år.
Vi er pr. 1.1.18 34 børn i Naturbørnehaven og børnene er inddelt i tre grupper efter alder og udvikling. Vi
har følgende grupper:
Løbebillerne, som er de yngste
Bænkebiderne, som er mellemgruppen
Salamanderne, som er de ældste
Skolopendre (pr. 1.4), som er førskolebørn fra både vores egen og evt. andre børnehaver.
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I hverdagen har børnene ofte mulighed for at lege på tværs af alder, men til frokost, samling og hvile
foregår det altid gruppevis. Flere aktiviteter og ture foregår også gruppevis.

Dagsrytme/dagens gang
Sommer:

6.15-8.00:

I løbet af morgenen ankommer børnene til børnehaven, både børnehavebørn og SFObørn
passes i børnehaven. Indtil kl. 7.30 tilbyder vi morgenmad til de børn som ikke har spist
hjemme. Vi serverer havregryn/cornflakes/havregrød m. økologisk mælk, rørsukker og rosiner.
Nogle børn vil gerne have lov at sidde på skødet og vågne ligeså stille, mens andre er klar til
at gå i gang med at lege. Der kommer både gang rollelege og fysiske aktiviteter i ”gymnastiksalen” og mere stille aktiviteter som tegneri, perleplader, klip og klister mv.

Kl. 8.00:

Vi rydder op
Skolebørnene sendes i skole
Alle børnehavebørn tager tøj på og går ud, efterhånden som de er klar.

Kl. ca. 9.00:

Vi spiser formiddagsmad på terrassen – alle børn skal sidde ved bordet, vi taler bl.a. om,
hvad dagen skal bruges til.

Kl. 9.30 – 11.00:
Formiddagens aktiviteter går i gang, dvs. leg, og mere eller mindre voksenstyrede aktiviteter, nogle gange valgfrie og andre gange ”obligatoriske” (se under aktiviteter)
Kl. ca. 11.00: Til frokost deler vi os i grupper. Gruppen er sammen til efter hvilen. Når madpakken er
spist, har vi samling, hvor der bliver fortalt historie, sunget sange, leget små regellege, rimet eller andet. Derefter kravler vi dybt ned i soveposerne og lader roen brede sig. Alle
hviler minimum 20 minutter.
Kl. 13.30 – 16.45:
Efter hvilen starter eftermiddagens leg og aktivitet stille op. Nogle gange har formiddagens aktiviteter været gruppeopdelte, nu kan der leges på tværs af grupperne. De børn
som sover, bliver vækket senest ca. 14.30. Vi serverer eftermiddagsmad for alle børn.
Sidst på eftermiddagen går vi nogle gange op til huset med de sidste børn.

Vinter:

6.15-8.00:

I løbet af morgenen ankommer børnene til børnehaven, både børnehavebørn og SFO børn
passes i børnehaven. Indtil kl. 7.30 tilbyder vi morgenmad til de børn, som ikke har spist
hjemme. Vi serverer havregryn/cornflakes havregrød m. økologisk mælk, rørsukker og rosiner.
Nogle børn vil gerne have lov at sidde på skødet og vågne ligeså stille, mens andre er klar til
at gå i gang med at lege. Der kommer både gang rollelege og fysiske aktiviteter i ”gymnastiksalen” og mere stille aktiviteter som tegneri, perleplader, klip og klister mv.

Kl. 8.00:

Skolebørnene rydder op og sendes i skole.
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Kl. ca. 8.30:

Vi spiser formiddagsmad i huset - alle børn skal sidde ved bordet, vi taler bl.a. om, hvad
dagen skal bruges til. Derefter går formiddagens aktiviteter i gang inde eller ude. I vinterhalvåret er det ofte planlagte aktiviteter som f.eks. gymnastik, værksted eller tur.

Kl. ca. 11.00: Alle børn går op til huset/skurvognen/hytten for at spise/hvile. Løbebiller spiser og hviler i
huset, Bænkebidere spiser og hviler i skurvognen og Salamandere spiser og hviler i hytten..
Når madpakkerne er spist, har vi samling, hvor der bliver fortalt historie, sunget sange, leget små regellege, rimet eller andet. Derefter kravler vi dybt ned i soveposerne og lader
roen brede sig. Alle hviler minimum 20 minutter.
Kl. 13.30 – 16.45:
Efter hvilen starter eftermiddagens leg og aktivitet stille op – alt efter vejret er vi ude eller inde. Nogle gange har formiddagens aktiviteter været gruppeopdelte, nu kan der leges
på tværs af grupperne. De børn som sover, bliver vækket ca. 14.30. Vi serverer eftermiddagsmad for alle børn.

Traditioner
BØRNEHAVENS FØDSELSDAG:
Børnehaven fejrer hvert år fødselsdag først i det nye år.
Flagermuslygterne bliver sat op på stien til skoven. Fyrfadslysene lyser op i hytten og brændeovnen er
tændt. Under de hyggelige rammer serveres en dejlig varm suppe til alle børn og forældre. Vi synger
fødselsdagssang.
FASTELAVN:
Dagene før fastelavn er tønderne blevet malet i flotte farver og der er fremstillet to sæt konge og
dronningekroner.
Alle børn som voksne kommer udklædte på dagen. Når vi har spist formiddagsmad, samles vi i kreds, synger fastelavnssange og alle kommer ind i midten og viser sit udklædningstøj.
Derefter tager vi varmt tøj på og går ud for at slå katten af tønden. Dette foregår gruppevis på terrassen, hvor tønderne er hængt op. Tønderne er fyldt med poser af tørret og frisk frugt, nødder, mandler
og lignende. Afslutningsvis bliver Kattekonger og dronninger kåret, mens der hygges med tøndernes gode
indhold.
DÅB:
Vi har fire grupper i børnehaven. Efter alder følgende: Løbebiller, Bænkebidere, Salamandre og Skolopendre. Skolopendre har vi fra 1. april, hvor vi starter med førskolegruppe. Det er også til april alle børnene rykker op i en ny gruppe. Dvs. når man har været løbebille, bliver man bænkebider osv.
Dåbsritualet består i, at alle børnene går ind i skoven til "det talende træ". En af de ansatte har en
"træ-krone" på og kan derfor høre, hvad det talende træ siger. Træet fortæller, at når børnene bliver
døbt er de gode venner med alle dyrene i skoven, og at det derfor er en selvfølge, at de behandler dyrene med respekt og når fx børnene fanger dyr, slipper de dem ud igen.
CYKELTUR:
Skolopendrene er hvert år i juni på en heldags cykeltur.
OVERNATNING:
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Skolopendrene overnatter i børnehaven/skoven en nat i juni måned.
SOMMERFROKOST:
Lige før skolens sommerferie ca. d. 23. juni holder vi en sommer-frokost/Skt. Hans fest/afskedsfest.
Dagene før er der blevet fremstillet en heks og vi har bagt troldefingre og fremstillet en meget lang
kost, som de kommende skolebørn skal sendes af sted på, som farvel og tak til børnehaven og goddag til
skolen.
Der holdes båltale, synges heksesange og heksen brændes af, inden vi skal spise heksemad til frokost.
Dagens menu er: drageøjne, frølår, slangespyt, snegleslim eller hvad vi nu finder på. På denne dag er alle
grupperne samlet til det "lækre" frokostmåltid.
ÅBENT HUS:
Den første fredag i september holder børnehaven åbent hus. Her kan alle dagplejere i området, bedsteforældre, nuværende og evt. kommende forældre samt andre interesserede komme på besøg.
Forældrerådet laver kaffe og serverer boller til alle. Ansatte eller forældre står for småaktiviteter som
æblesaft-fremstilling, snitteværksted eller lignende som børnehavebørn, dagplejebørn og andre besøgende kan være med til.
De ansatte har også altid tid til at snakke med gæsterne.
JUL:
I december oser det af julehygge i skoven. De små nisser gemmer hver dag "den røde sok" et sted i skoven. Sokken indeholder en figur som er med i dagens fortælling. Når sokken er fundet samles vi i hytten,
hvor vi har et juletræ. Juletræet bliver i løbet at december pyntet smukt med æbler, kastanjeguirlander og kogler fundet i skoven. Når alle er samlet i hytten synger vi "det første lys vi tænder" og
tænder samtidig det antal lys der svarer til datoen.
Juleevangeliet (opdelt i mange afsnit) bliver spillet og fortalt af de ansatte og nogle gange med børnene
som deltagere. Som afslutning synger vi nogle julesange.
I december holder vi i samarbejde med forældrerådet en jule-forældrekaffedag med kaffe, te, hjemmebagte pebernødder, hjemmelavet nisseknas og julesange.

Forældresamarbejde
Den vigtigste kontakt mellem forældre og personale finder sted i hverdagen, når børnene afleveres og
hentes. Nogle gange er personalet optaget af aktiviteter eller andet, mens der andre gange er tid til lidt
snak.
Deltagelse i sociale arrangementer såsom kaffedage, fællesspisninger samt arbejdsdag, er også gode og
hyggelige måder at udbygge forældresamarbejdet på.
Inden barnet starter hos os, inviteres forældre og barn på besøg, hvor vi dels viser rundt og fortæller
om vores hverdag og dels lytter interesseret til forældrenes fortællinger om barnet.
Ca. 3 måneder efter start tilbydes forældrene en samtale om barnets start i Naturbørnehaven. Vi tilbyder yderligere to samtaler, en, når barnet er Bænkebider og en i forbindelse med indskrivningen til skole,
her vil vi nemlig også gerne give vores besyv med.
Vi vil dog indkalde til samtaler, hvis vi bekymrer os om et barn, ligesom vi altid er villige til en samtale,
hvis I forældre ønsker det.
Og husk altid: Hvis I har noget på hjertet, undrer jer over et eller andet eller er utilfredse med noget,
så kom og sig det, så vi i fællesskab kan finde en løsning.
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Forældreråd
Forældrerådet er et råd, som er valgt af og blandt de forældre, som har børn i Naturbørnehaven. Der er
3 medlemmer og heraf vælger forældrene en repræsentant til skolens styrelse. På denne måde sikrer
forældrerådet/børnehaven sig indflydelse på de beslutninger som skolens styrelse tager.
FORÆLDRERÅDETS OPGAVER
Forældrerådets opgave er først og fremmest at sikre, at børnehaven bliver drevet efter børnehavens
værdigrundlag, og rådet har mulighed for at være med til at præge børnehavens aktiviteter og hverdag.
Rådet holder typisk et møde hver anden måned, hvor der bliver lyttet til, hvad nyt der er sket i børnehaven, og derudfra er der gerne nogle ønsker, som forældrerådet så arbejder videre med. Der er også mulighed for at være med til større beslutninger, om f.eks. børnehavens størrelse og ansættelse af personale.
Det er også forældrerådet som hjælper til med praktiske gøremål i forbindelse med åbent hus, juleafslutning, arbejdsdage, forældremøder m.m.
Yderligere oplysninger kan altid fås ved henvendelse til en af forældrene i forældrerådet.
Forældrerådet består pt. af:
Formand
Sekretær
Medlem af skolens bestyrelse

Anders Hjarnø Jørgensen
Karina Rytter Olsen
Michael Hansen

2162 4810
3131 4125
4044 2109

Kostpolitik
Vi mener, at sund kost er en helt grundlæggende forudsætning for, at børn kan udvikle sig optimalt. Derfor vægter vi i børnehaven kosten meget højt.
Vi serverer økologisk, sund og næringsrig mad for børnene formiddag og eftermiddag. Vi har i en periode
i efteråret 2014 registreret al den mad, som børnene fik serveret – og resultatet viste, at 81,97% af
kosten var økologisk. Vi har dog droppet at ansøge om det økologiske spisemærke, da det er ressourcekrævende at registrere al maden.
De mindre sunde ting såsom marmelade og frugtgrød, som indimellem indgår i børnehavens kost, er altid
hjemmelavede, og børnene har næsten altid været med til at fremstille det.
Dvs. at vi overvejer nøje, når vi serverer disse produkter. Hvis vi skønner, at det pædagogiske udbytte
er tilstrækkelig stort, ser vi i disse tilfælde bort fra de sundhedsmæssige ulemper.
For børn er det især sukker som er den store "synder" i forhold til at sikre den optimale ernæring. Der
skal ganske små mængder sukker til at tage appetitten til andre fødevarer. Generelt indtager danske
børn alt for meget sukker, det vil vi gerne hjælpe med til at undgå, og derfor tilbyder vi børnene en næsten "sukkerfri" hverdag i børnehaven.
Vi forventer, at I som forældre bakker op om denne kostpolitik, ved at give jeres barn en sund og nærende madpakke med. Vi giver gerne gode råd om, hvad den kan indeholde.
Naturbørnehaven tilbyder forældre at være med i en frugtordning for 75,-kr. måned. Vi tilbyder så årstidens frugt og grøntsager (fx gulerødder, majskolber, ærter, kål), boller, knækbrød, rugbrød, havre-
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grød, æblegrød m.v. om formiddagen kl. ca. 9.00 og igen om eftermiddagen kl. ca. 14.30. Alt er økologisk i
det omfang det er muligt.

Praktiske oplysninger
FERIE:
Børnehaven holder lukket i ugerne 29 og 30.
Derudover er børnehaven lukket mellem jul og nytår, St. bededag, dagen efter Kr. Himmelfartsdag samt
hele Grundlovsdag.
Det er vores erfaring, at der i skolernes ferier er mange børnehavebørn, der også holder ferie. For at
bruge personaleressourcerne bedst muligt, undersøger vi behovet for pasning, når skolerne holder ferie.
AFLEVERING OG AFHENTNING:
Det er vigtigt, at tage sig tid til at tage del i børnenes børnehavehverdag, når de hentes og bringes. Lær
deres kammerater at kende, snak lidt med dem, så de oplever, at der vises interesse for deres liv. Giv
dem tid til at rydde op efter sig og hjælp dem evt. lidt.
Er det andre end forældrene, der henter børnene, skal børnehaven vide det.
Det er vigtigt at få en snak med personalet, når der er "plads" til det. Husk at personalet først og fremmest er der for børnene. Det kan betyde, at en igangværende aktivitet ikke afbrydes ved afhentning af
et barn, idet det ville virke forstyrrende for de tilbageværende børn. Det er dog meget vigtigt for børnehaven at have en god kontakt til forældrene, så der vil også blive fundet tid til dette.
HVAD SKAL BØRNENE MEDBRINGE:
•

en god, sund og nærende madpakke samt drikkedunk med vand

•

tøj der passer til årstiden, så barnet kan holde varmen i mange timer udenfor

•

skiftetøj fra yderst til inderst, gerne flere sæt.

•

fodtøj, der passer til vejret

•

to sæt overtøj (afpasset til vejrforholdene)

•

sovepose og underlag

•

en kasse med navn og gerne et billede af barnet på, til barnets skiftetøj

TØJ OG FODTØJ I EN NATURBØRNEHAVE:
I Naturbørnehaven vil børnene selvsagt være meget ude, så det er vigtigt at børnene er rigtigt klædt på.
Derfor er det vigtigt, at børnene har tøj med til enhver vejrsituation. Regntøj til regnvejr evt. med et
sæt fleecetøj eller termotøj indenunder og gummistøvler. Flyverdragt, handsker, huer og varme støvler
om vinteren, og en jakke eller en trøje og tennissko el.lign. til om sommeren.
Af sikkerhedsmæssige grunde, må der ikke være snore i jakker og hætter, ligesom halstørklæder ikke
må bruges.
Da børnene er meget aktive, er det også vigtigt at tænke over, hvor praktisk tøjet er, hvor stor bevægelsesfrihed har børnene, hvor nemt tøjet er at tage af og på ved fx toiletbesøg samt hvor stor frihed
de har til at grise sig til. Børnehaven anbefaler (gammelt) tøj, som kan tåle at blive brugt.
Og apropos aktive børn: Husk også, at det er vigtigt, at give børnene fodtøj på, der sidder godt fast på
foden, så det er naturligt for dem at hoppe, løbe, kravle osv. uden de risikerer at fodtøjet falder af.
Da vi har mange børn og derfor meget tøj vil det være en stor fordel for de ansatte og for jer selv, hvis
tøj og fodtøj er tydeligt mærket med barnets navn.
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SYGDOM:
Ved sygdom, eller hvis barnet har et eller andet, der kan smitte, såsom øjenbetændelse, børnesår, ringorm eller lus, kan vi ikke modtage barnet, før det er under behandling, og det ikke længere smitter. Giv
meget gerne besked, så vi kan orientere de øvrige forældre.
Se evt. hjemmesiden www.sundhed.dk for at få yderligere informationer om smitsomme sygdomme.

FØDSELSDAGE:
Børnenes fødselsdage skal altid være en særlig god dag for fødselsdagsbarnet.
Inden fødselsdagen aftaler forældre og personale, hvordan barnets skal fejres. Der er mulighed for
enten at holde fødselsdagen hjemme eller at fejre barnet i børnehaven.
Hvis fødselsdagen skal holdes hjemme er det altid om formiddagen i tidsrummet 8.30-11.00.
Når børnene kommer i et nyt hjem er der mange nye og spændende ting at lege med. Derfor er det primære, at børnene får lov til at lege. Børnene har dog ikke spist frugt i børnehaven inden fødselsdagen, så
det vil være fint, at de får lidt formiddagsmad som frugt og brød/boller. Fødselsdagsbarnet inviterer
typisk sin spise/hvile-gruppe.
Hvis fødselsdagen skal fejres i børnehaven er det også om formiddagen, hvor forældrene er velkomne til
at deltage. Ofte kommer forældrene også med boller og frugt, som kan nydes i fællesskab. Alle børn
deltager i fødselsdage i børnehaven.
Fælles for fødselsdagene er, at vi synger fødselsdagssang og giver en fælles hjemmelavet gave. Vi ønsker, at gaven skal være lavet af naturmateriale eller have noget med naturen at gøre. Vi vægter, at det
er børnene, der laver mest muligt.

Samarbejdspartnere
Vores nærmeste samarbejdspartner er skolen. Vi har mulighed for at benytte skolens faciliteter og især
gymnastiksalen bliver flittigt brugt i vinterhalvåret.
Fra april måned har Skolopendergruppen er stort samarbejde med skolen, hvor de bl.a. deltager i morgensang, deltager i 0.kl samt bruger biblioteket samt besøger Fritteren.
Og apropos Fritteren har vi jo dagligt fælles morgenåbning med Fritteren i tidsrummet kl. 6.15 – 8.00 og
i ferieperioder har vi også fællespasning.
På ledelsesplan er der også samarbejde mellem skolelederen og afdelingslederen i Naturbørnehaven.
Naturbørnehaven byder også områdets dagplejere velkomne til at besøge os om formiddagen.
Og som alle andre institutioner har vi samarbejde med:
•

Forældreråd

•

Skolebestyrelse

•

Pædagogisk/psykologisk rådgivning

•

Tværfagligt team

•

Talepædagog

•

Sundhedsplejerske

•

Sagsbehandler

•

Familieafsnittet

•

Tilsynsførende ved Aalborg Kommune
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Budget
Budget 2018:
Møder og arrangementer
Materialer
Mad, drikkevarer og frugt
Anskaffelse og vedligeholdelse af udstyr
Buskørsel og ekskursioner
Uddannelse af personale
I alt

5.000,00
20.000,00
25.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
63.000,00
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