
Årsmøde i Småbørnsnetværket 2016. 

15. januar 2016 på Svenstrup Gods 
Sted: Svenstrup Naturskole, Svenstrup Gods, Borupvej 104, 4140 Borup 

Referent: Tobias P. Ehmsen 

 

Kaffe, Velkomst og præsentation af dagens program ved Katharina.  

Helene samt godsejer Christian baron Wedell-Neergaard præsenterer stedet.  

Godset driver 4000 ha jord, heraf 1200 ha skov og 500 ha naturarealer. Der er fra godsejeren et 

ønske om at tiltrække brugere af naturen som ønsker sig sports og fritidsoplevelser i 

kvalitetsomgivelser.  

Herefter præsentationsrunde og ”nøgle”historier på gulvet.  

Årsberetning fra småbørnsnetværket: Tovholderne eller deltagere fra årets arrangementer 

beretter.  

- Science II i Rødovre ved Ida.  

- Krop og bevægelse med ”Kroppen på toppen” , en praksisorienteret workshop. Helle 

Fuglsang sender sine hilsner – der var bla. OL for småbørn, hvor man dyster med dyr.  

- Ishøj – havformidling med østers og tang. 

- Naturskolen Borup – Landart og brug af skoven. 

- Science III på Myrthuegård, Esbjerg. Gode lege og meget science. 

Det gøres opmærksomt på at det godt kan betale sig at krydse landet for netværksdage. De er 

gode! 

Vidensdeling fra netværksdage er en mægtig god ide, så send endelig et referat eller de gode 

ideer fra dagen til Mette Milner Ravn, på webuglen@natur-vejleder.dk (Hun vidensdeler, skriv 

overskrift og hvor det skal ligge (småbørnsnetværket). 

 

Frank orienterer på bestyrelsens veje: Sørg for at være meldt ind (og husk betaling) 

Der er travlt i Naturvejlederforeningen.  

Maiken indtræder som barselsvikar for Rikke i Krible Krable gældende fra 1. marts til ultimo 

august. 

Anna Clara starter i praktik i Naturvejleder foreningen i 8 uger.  

mailto:webuglen@natur-vejleder.dk


Bladredaktionen mangler skribenter. Ønsker mere kommunikation og synlighed udad til. Ønsker at 

lave et korps af skribenter i naturvejleder kredsen til vores nye, ”Eksterne” hjemmeside omkring 

hvad der sker i naturen lige nu. 

Opfordring til at vi samler en gruppe som ønsker at repræsentere Naturvejlederforeningen til 

naturfolkemøde i Hirtshals d. 26-27 maj 2016. Se evt. link:  

http://www.hjoerring.dk/Nyheder-amp-presse/Nyhedsarkiv/2015/December/Temaet-for-verdens-foerste-Naturmoede-paa-

plads.aspx 

 

Lærke Orientere: Der foreligger nu en færdig rapport fra Taarnby Naturskole: ”Naturen for de 

yngste”. Den er tilgængelig på foreningens hjemmeside og på friluftsrådets hjemmeside. 

Rapporten omhandler udviklingen af en ny naturskole for mindre børn, og kan bruges som en 

hjælp til andre naturskoler. 

 

Planlægning af næste års aktiviteter: 

Næste årsmøde: Fredag d. 27 januar 2017, Naturcenter Amager Strand. Carina Pilgaard og Hans 

Jørgen er tovholdere. 

Husk: 11. marts 2016: Digitale medier i naturvejledningen v. Nynne. Super spændende dag, hvor vi 

kommer til at arbejde med ipads, mikroskoper, projektor mm. Beskrivelse og tilmelding  på 

www.natur-vejleder.dk 

Derudover blev der enighed om følgende 4 aktivitetsdage: 

- Krible Krable, Nørd-dag (fokus på biologien), primo juni 2016. Tovholdere: Helene, Carina, 

Michael. 

- Moesgaard, kultur. Oktober 2016. Tovholdere: Majken, Anne Mette, Ida, Kathrine. 

- Science vol. IV, Myrthuegård. November 2016. Informer Dorit om dette punkt.  

- Fortælleworkshop, Februar 2017. Tovholdere: Karen, Anete, Lærke. 

NB! Deadline for tilbagemelding fra tovholdere: 1. februar 2016 

Indhold: Dato, overskrift, kontaktperson, ca. pris og kort beskrivelse af 

arrangementet.  

 

Følgende forslag og bemærkninger blev også taget op i plenum: 

Forslag om at danne et udvalg som arbejder i retning af en studietur (med overnatning) med 

småbørnsfokus. Evt. til Norge/Sverige/Tyskland. Tovholder: Judith og Nynne. 



Forsalg om at lave en kursuskaravane. Det kunne være 4 naturvejledere i hver sin kommune, som 

slog sig sammen og lavede 4 ens kursusdage i hver sin kommune. Dette kunne være en god og 

anderledes måde at bruge hinanden på.  

Husk at bruge vidensdeling i småbørnsnetværket – der opfordres til at bruge/dele sin viden på 

www.natur-vejleder.dk.  

Karen oplyser at hun står til rådighed hvis der er nogen som ønsker at vide mere om køkkenhaver 

for småbørn. 

Orientering om Krible Krable v. Rikke Laustsen: 

I år er 3. år der er landsdækkende krible krable.  

Uge 21 kører det i DR tv. 

Der kommer et særskilt nyhedsbrev om 1-2 uger.  

Deadline for offentlige arrangementer i maj/juni 2016 til DR ramasjangs hjemmeside senest:15. 

februar 2016 

Håber at mange vil bakke op omkring det igen i år. Og invitere daginstitutionerne til at være med. 

Invitation ligger på www.natur-vejleder.dk 

God tilslutning( i sidste øjeblik) til ansøgningspuljer. Rigtigt godt.  

Krible krable er blevet udvalgt til ekstern evaluering af nordeafonden: Der er brug for 6-8 

naturvejldere som har arbejdet med krible krable som kan medvirke til et møde d. 11. februar. Ca. 

3 timer, sandsynligvis på sjælland. Evalueringen handler om vores erfaringer med Krible Krable. 

Tilmelding til Rikke, åbent nu! 

 Pengene fra Nordeafonden rækker til og med 2016. Der arbejdes på at fortsætte og videreudvikle 

Krible Krable. Og Nordea Fonden er positive overfor dette arbejde på ”Krible Krable 2.0” 

Der blev blandt de tilstedeværende til årsmødet lavet en brainstorm med nye ideer omkring hvad 

Krible Krable kan udvikle sig til at indeholde i fremtiden. Ideer modtages stadig gerne. 

Årsmødet blev afsluttet med en rundvisning i sneen på Svenstrup Gods ved Helene. Skytten Søren 

fortalte omkring fasanopdræt, og der blev drøftet muligheder for at bruge dødt og levende fjerkræ 

og æg i formidlingen, heriblandt udrugning af æg.  

Kl. 15.00 var der kaffe og afslutning. Tak for et godt møde.  

Og husk at bruge netværket på hjemmesiden og på Facebook.  

  

http://www.natur-vejleder.dk/
http://www.natur-vejleder.dk/

