HANDLEPLAN FOR GRØNNE SPIRER 2017

NATUR
BØRNE
HAVEN

Vi genansøger om det Grønne Flag, som vi har fået tildelt for første gang i foråret 2014 og
igen i 2015.

Det er værdifuldt, at:
-

give barnet mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen og udvikle
respekt for natur og naturmiljø
give barnet mulighed for at erfare naturen med alle sanser og opleve den som et
rum for leg og fantasi, og som et rum der både kan rumme vilde og stille lege
give barnet lyst til at udforske og fordybe sig i naturens univers
børnene udvikler respekt og får erfaringer med at omgås dyr

Derfor er institutionen indrettet med:
-

køkkenhave med højbede, kompost og drivhus, blomster- og krydderurtebede
kaniner i børnehaven – vores æsel og heste står på nabogården
planen er at hestene kommer til at bo i børnehaven på vores ny anlagte fold
stort legeområde med skov, slette og bakker
vi har fået en stor tipi, som bruges som ekstra rum udenfor
forskellige bålpladser som vi bruger flittigt

Derfor gør vi:
-

-

vi er ude hver dag, i al slags vejr, både med store og små børn
de største børn spiser ude det meste af året
vi holder årstidsfester (høstfest, lanternefest, forårs- og sommerfest)
kaniner bliver fodret hver dag sammen med børnene og de hjælper med at muge
ud, i weekenderne er det forældrene som gør det på skift
laver mad på bålet eller vores udekomfur flittigt, børnene er med til at tænde op,
børnene er med til at snitte / forberede ingredienserne, bærer brænde til
bålpladsen
går tur til nabogården, hvor vores heste og æslet står og besøger andre gårde i
nabolaget, som har får og køer
holder køkkenhave og drivhus, hvor vi dyrker fra jord til bord; vi har frugttræer /
frugtbuske som forsyner os med frugt
har vores egen køkkendame som laver mad til os fire dage om ugen
sorter vores affald og laver kompost

HANDLEPLAN FOR GRØNNE SPIRER 2017

NATUR
BØRNE
HAVEN

Derfor vil vi:
Vi er en naturbørnehave, som åbnede i sommeren 2012 helt fra bunden og prøver at gøre
meget for at vores børn får oplevet naturen med alle deres sanser. Vi har både
vuggestue- og børnehavebørn, og vil gerne have alle sammen med i forløbet, så vidt det
kan lade sig gøre.

Tidsplan:
Vi har ikke nogen egentlig tidsplan, da vi er en Naturbørnehave og vil have naturen ind i
hverdagen. Grønne Spirer vil vi bruge som ekstra inspiration og til at tydelig- og synliggøre
den grønne tankegang over for både børn, forældre og personale. Og til at gøre os alle
sammen mere beviste om at bruge og værne om naturen.

Samarbejde med folk udefra:
Naturvejleder, som kommer på besøg
Bønderne på nabogårdene, som vi besøger
Jægeren i nabolaget, som viser os sit bytte
Dyrlægen, der tager sig af vores heste og kaniner
Deltagelse i kurser fra ”Grønne Spirer”

Vi vil se følgende resultater:
-

At børn og voksne får mere viden om og forståelse for naturen
At hele personalegruppen bliver bedre til at formidle og tager initiativ til at lave
naturaktiviteter
At børn og voksne får respekt for dyrene og naturen
At børn får kendskab til ”fra jord til bord”
At både børn og voksne synes det er rart og sjovt at være i naturen

