Gratis tilbud ‐ faglige oplæg om brug
af naturen i daginstitutioner

Center for Børn og Natur
Nødebovej 77A
3480 Fredensborg

Som en del af det aktuelle projekt ”Kom med ud” tilbyder Center for Børn
og Natur oplæg om brug af naturen i daginstitutioner. Det kan fx være i form
af fyraftensmøder på de pædagogiske uddannelser eller indlæg på kurser
målrettet pædagoger. Oplæggene er gratis, og de skal ses som en del af ar‐
bejdet med at støtte at børn dagligt kommer i naturen i daginstitutionen.
Oplæggene er et tilbud til alle kursusudbydere (naturvejledere, kommuner,
Grønne Spirer, professionshøjskoler m.fl.), der arbejder med pædagogers ar‐
bejde i naturen. Fokus kan ligge på temaer som fx:






Hvorfor skal det pædagogiske arbejde ligge i naturen – hvad ved vi?
Hvilke erfaringer kender vi fra de mest aktive institutioner?
Natur og den styrkede pædagogiske læreplan.
Natur, udeliv og science – hvordan kan det nye læreplanstema ud‐
møntes?
Hvordan kan arbejdet i naturen støtte pædagogernes kærneområder
som trivsel, leg, udvikling, læring og dannelse.

I udgangspunktet er oplæggene på en halv til en hel times varighed, og vi
planlægger at deltage i 100‐200 kurser fra efteråret 2019 til foråret 2022.
Vi vil gerne planlægge oplæggene sammen med jer, så vi kan være tydelige
og skabe det bedste kursus med respekt for kursusudbyderens intentioner.
Oplæggene vil blive holdt af kernemedarbejderne i projekt ”Kom med Ud”,
som alle har stor indsigt i pædagogers arbejdsområde. De har bl.a. deltaget i
arbejdet med projektets publikationer og står bag en række lærebøger til pæ‐
dagoguddannelsen om fx faget natur og udeliv, science i børnehaven m.m.

boernognatur.dk
facebook.dk/boernognatur

Hvis I er interesseret i vores tilbud om faglige oplæg, eller hvis I har en ide,
som I gerne vil vende, så skriv hurtigst muligt til Niels Ejbye‐Ernst på e‐mail
nee@via.dk .
Bedste hilsner
Niels Ejbye‐Ernst – projektleder for ”Kom med ud”

Om projekt ”Kom med ud”
Projekt ”Kom med Ud” er en del af Center for Børn og Natur. I ”Kom med Ud”
arbejdes der med at sikre, at børn i børnehaver og vuggestuer kommer mest
muligt ud i grønne omgivelser i forbindelse med det pædagogiske arbejde på
alle daginstitutioner i Danmark.
I projektbeskrivelsen indgår en del 1, hvoraf vi indtil nu har gennemført føl‐
gende:









Kortlægning af alle daginstitutioner (vuggestuer, børnehaver og inte‐
grerede institutioner) for at undersøge, hvor meget de er ude dagligt.
I denne del er også undersøgt, hvor mange naturinstitutioner (0‐6 år),
der findes i Danmark.
Kortlægningen viser, at danske institutioner vægter højt, at børn er
uden for hver dag, og at antallet af naturinstitutioner er stigende.
Vi har desuden udarbejdet et overblik (review) over den viden, der
findes om naturens betydning for et godt børneliv i relation til målene
for danske dagtilbud. Forskningsoverblikket peger på vigtigheden af,
at pædagoger lægger mest muligt arbejde i grønne omgivelser, samt
at dette kan gøres indenfor alle temaer i læreplanen (den styrkede
pædagogiske læreplan).
Med afsæt i kortlægningen af daginstitutioners brug af natur og ude‐
liv har vi i projektet udvalgt 37 af de særligt aktive institutioner, så‐
kaldte ”fyrtårns¬institutioner”, fordelt over hele landet. Vi har delt
landet op i syv områder, og inden for hvert område har vi udvalgt to
naturinstitutioner, to ikke‐natur institutioner og en vuggestue. Det vil
give andre institutioner mulighed for at hente inspiration i erfaringer
fra institutioner, de kan identificere sig med.
Alle fyrtårnsinstitutionerne er blevet besøgt og interviewet, og efter‐
følgende har forskere og institutionspersonale udarbejdet en kort be‐
retning, der formidler de vigtigste erfaringer og anbefalinger til andre
institutioner. Erfaringerne fra projektets ”fyrtårnsinstitutioner” vil
blive skrevet sammen og formidlet i en publikation.

Alle produkter fra projektet udsendes til alle daginstitutioner herhjemme og
lægges tilgængeligt på www.boernognatur.dk.
Projektets del 2 har fokus på vores tilbud om faglige oplæg. Her tilbyder vi:


at deltage i flest mulig sammenhænge, hvor der afholdes kurser af
naturvejledere, kommuner, Grønne Spirer og professions¬højskoler



eller andre for at styrke formidling af, hvad vi ved fra arbejdet i pro‐
jektet.
At afholde fyraftensmøder for pædagoger og studerende på de for‐
skellige professionshøjskoler. Fyraftensmøder hvor nogle af ledere og
pædagoger fra ”fyrtårnsinstitutionerne” deltager.

