Årsmøde i Småbørnsnetværket 2015
16. januar 2015 på Raadvad Naturskole
Referenter: Mads Ellegaard og Sally Ida Frandsen
•

Velkommen til årsmødet på Raadvad Naturskole ved Helle, Anne Mette og Sally

•

Sang: Ude midt i Rude Skov

•

Præsentation af dagens program ved Rikke

•

En gennemgang af sidste års fine arrangementer i netværket, ved Rikke

•

Siden Sidst Runde:

Helle og Anne Mette, Rude Skov Naturskole: ”En dag i H.C. Andersen verden”.
Mål: Børnene skal stifte kendskab med H.C. Andersens gode eventyr og hvordan det var at
være barn på hans tid.
Formen er god – 4 grupper (ca. 12 børn) pr dag. Rotation mellem fire værksteder hvor man
kommer rundt om alle læreplanstemaerne. 3 bemandede poster, én ubemandet.
Pædagogerne er forinden på en forberedende workshop. Inden dagene i skoven, får
institutionerne lektier for, de skal læse nogle udvalgte eventyr og lære en sang med børnene
som har relevans for aktiviteterne i skoven.
Lenette: Inspirationshæfte til natur julepynt. Kan købes hos Lenette. 200 kr + moms.
Lærke, Tårnby Naturskole: Efterlysninger og en meddelelse!
Tårnby Naturskole, skal bygge en ny naturskole målrettet til små børn. Inspiration søges –
gode steder, naturskoler eller børnehaver med gode praktiske løsninger.
Oplægsholder til ”at følge børns spor” søges.
Mobil sauna lånes ud fra Tårnby Naturskole. Kan sættes bag på en alm bil med
anhængertræk.
Judith og Nynne, Københavns kommune: Sproggrupper og sanser i en svedhytte.
Max 12 børn, 3-6 år. Bade i koldt vand og svedhytte
Hvordan bygger man en svedhytte? René byder ind med gode erfaringer.
Ida, friluftsrådet:
I år FN´s 10 år for bæredygtighed.
Ny bog med aktiviteter og projekter omkring miljø og bæredygtighed for førskole børn.
Der kommer også en hjemmeside og Facebook gruppe tilknyttet jubilæet.
Naturens dag. Tema: Naturen hvor vi bor.
Penge fra Nordea Fonden. Alle skal være med.
Kristian, kører frundt med ”Spring ud i naturen” bussen. Vær med! - se mere
www.springudinaturen.dk.

Helene, Svenstrup gods: Et lille bitte brev fra de to alfer, Alf og Alfine.
Børnene skal hjælpe med at bygge et alfebo. Det hele står i alfebogen.
Forårsbotanik er det hemmelige budskab. Børnene får sat ord og billeder på en masse
botaniske betegnelser gennem legen.
Nanna, Rødovre: Natur og engelsk.
Formidling for børn, 3-6 år, kun på engelsk. Næsten det samme som ordløs formidling.
Katharina, Rudersdal Kommune: Brug kroppen i naturvejledningen.
Arbejder på forskellige bevægelses programmer med en historie der binder forløbet
sammen.
Husk også de 16 motoriske grundbevægelser!
Rikke, Kolding Kommune: Helle fra Kroppen på toppen, Ålborg Kommune, holder snart et
kursus om krop og natur med små børn. Se mere på www.kroppenpaatoppen.dk
•

Planlægning 2015/2016

Foreslåede, men ikke planlagte aktiviteter:

Krible krable tema-dag. Inspiration og samarbejde.
Gerne holdes efterår ´15, gerne besøge Avnø. (Rene, Rikke danner team).
Naturformidling for dagplejere. Følg barnets spor.
Sprogstimulering og naturformidling.
Formidling og kurser for voksne (Vores målgrupper). Samarbejde med Skovskolen, Poul
Hjulman.

Samarbejde mellem kunst.-/kultur- og historiske institutioner og naturformidlere – ”Det gode
besøg/samarbejde”. Kulturtjenesten.
Den gode børneovergang (fra vgst. Til bh og til bhklasse), gerne med eksterne
oplægsholdere. Mest ift. Overgang mellem bh og skole.
Planlagte aktiviteter i 2015/16:
Friluftsliv for byens børn i byen
(Hos Nanna i Rødovre).
Erfa. Eftermiddag.
Fredag den 27.2.15
Science vol. 2.
Hos Ida i Rødovre.
16. marts 2015.
OBS!!!! Krop og bevægelse for små børn

Kursus ved Helle Fuglsang fra Kroppen på toppen.
19. marts 2015
Naturformidling ved havet.
(Lærke, Mads danner team)
Snak med Thomas fra Brorfeldte. I Ishøj/Tårnby.
Fredag den 8.6 2015
Kunst i naturen.
(Helene, Maibritt, Anete danner team).
Mange forskellige værksteder (bemandede og ubemandede), landart, male mv. Anne-marie
Holm.
Fredag 11.9.15
Krop, bevægelse og natur
(Katharina, Frank, Ida Kryger danner team),
Krop, bevægelse og natur, herunder natur parkour. Helle Fuglsang.
Første uge i november 2015
IT og Ipads i formidlingen.
(Nynne og Judith danner team).
11. marts 2016
Årsmøde 2016 holdes på Svenstrup Naturskole, fredag den 15. januar 2016
•

Sang: Bænkebider sangen

• Valg af ny tovholder for Småbørnsnetværket
Katharina Hejgaard er blevet valgt. Med stort bifald.
Stor tak til Rikke som har lagt både sjæl og tid i netværket som tovholder
•

Sang: Tusindben. Melodi: Jeg er havren

•

NYT OM KRIBLE KRABLE 2015-2016

Nærmere og mere konkret info om Krible Krable 2015/2016 meldes ud via nyhedsmail fra
Naturvejlederforeningen og på www.natur-vejleder.dk så snart rammerne omkring projektet
er på plads.
Udvikling af inspirationsmateriale målrettet børneinst. Og børnefamilier
Flest mulige børn skal have smådyr mellem hænderne
Tilgængelighed af materialet skal også være webbaseret
Puljemidler til at, afholde kommunale krible-krable kurser for pædagoger. Penge i 2015 og
2016
Rikke har selv gode erfaringer med at inspirere pæd. Til selv at afholde minimum 2 ugers
krible krable projekter hjemme i inst.
Udlånsmaterialer: krible krable kasser der kan lånes ud til inst. Og familier

Etablering af flere lokale, små levesteder for smådyr (bænkebiderbed, sommerfuglehave).
Levesteder som børnene fx er med til at etablere, evt. også på egen legeplads. Evt
insekthoteller (Helle-Marie i Randers har lavet stort projekt)
Mindre krible krable kunst/musik/krop og bevægelses projekter, er der også afsat penge til.
Målgruppe for Krible Krable er 3-7 års børn
Særlig seddel til børnefamiliearrangementer, offentlige, synliggøres via Ramasjang
Projekter i daginstitutioner i maj måned. Brug nvl til sparring, deltag i kurser afholdt af nvl,
samarbejde med fx pædagogseminarer. Hjælp dem på vej.
Ramasjang:
- Uge 19
- TV
- App
- Web
- Live program
- Evt. ”Silja på besøg hos naturvejlederen”
Idé og udviklingsmateriale: Alle idéer er velkomne: udformning, fagligt indhold, aktiviteter,
læreplanstemaer
Og så var der W&T med krav om at komme tilbage med en række anbefalinger
•

Sjov aktivitet ved Katharina; krible krable, kreativitet og eventyr.

•

Tak for et rigtigt fint møde.

Husk at være med på småbørnsnetværkets Facebook gruppe:
”Naturvejlederforeningens småbørnsnetværk”!!!

