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d. 4.1.2017 

Kære naturvejledere 

I følgende skriftlige materiale kan I læse om Krible Krable 2. Materialet vil bl.a. give kort info om 
delmål, målgrupper, puljemidler, deadlines for 2017 og komme med et oprids i forhold til, hvordan 
du som naturvejleder kan bidrage. Vi håber at materialet kan være med til at kast lidt lys over 
projektet, samt synliggøre hvordan den enkelte naturvejleder kan engagere sig i og bidrage til 
projektet og hvordan Krible Krable 2 kan bidrage til din naturvejledning 

Krible Krable er naturvejledernes eget projekt – et projekt der kan være med til at brande den 
enkelte naturvejleder lokalt og alle landets naturvejleder nationalt, derfor håber vi på bred 
opbakning til projektet! 

Som i de forgangene år er det maj måned der er Krible Krable måned. DR Ramasjang viser Krible 
Krable tv i uge 21 – den sidste uge i maj. Kurser, workshops samarbejde med seminarier m.m. kan 
sagtens foregå i andre måneder end lige i maj.  

Vi håber at rigtig mange naturvejledere atter vil bakke op om Krible Krable, gennem 
arrangementer og kurser i 2017 og 2018. 

På forhånd tak for jeres opbakning! 

 

 

Foto: Allan Trolle 
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1) Kort om Krible Krable 2  

Krible Krable projektet har i efteråret 2016 fået tilsagn om ny støtte fra Nordea-fonden, på i alt 4.8 
millioner kroner. Med den nye støtte fra Nordea-fonden, betyder det at Krible Krable projektet 
lever videre i 2017 og 2018. Som hidtil er det maj måneder der er Krible Krable måned. 

Med støtten følger også en række nye delmål og målgrupper, samtidig med at der fortsat skal 
arbejdes med en forankring af eksisterende delmål og målgrupper. Mere herom i afsnittene 
herunder. 

I det daglige styres projektet af en frivillig styregruppe, en tovholder der honoreres for 3 timers 
arbejde om ugen og en projektansvarlig der er ansat til at arbejde med projektet 30 timer om 
ugen.  

 

2) Målgrupper  

I forbindelse med den nye bevilling, skal Krible Krable projektet forsøge at involvere følgende nye 
målgrupper: 

 Elever i indskolingen 
 Lærer og pædagoger i indskolingen/SFO 
 Naturfremmede børn - f.eks. udsatte børn og flygtningebørn 

 

Der arbejdes fortsat videre med at forankre Krible Krable blandt de eksisterende målgrupper der 
omfatter: 

 Børn i daginstitutioner 
 Pædagoger i daginstitutioner 
 Børnefamilier 
 Pædagogstuderende  

 

3) Delmål  

3.1) Kurser og faglig inspiration målrettet lærere og pædagoger i indskoling/SFO 

Landets naturvejledere skal hjælpe med at tilbyde kurser og faglig inspiration til skoler. 
Naturvejlederne kan medvirke til at perspektivere lærernes tilgang til Krible Krable projektet, samt 
lærernes tilgang til uderummet, som basis i den understøttende undervisning. Kurserne afvikles 
lokalt eller regionalt. 

Der er afsat puljemidler til kurser for lærere og pædagoger fra indskoling og SFO – læs mere 
herom i afsnit 5. 
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3.2) Undervisningsmateriale målrettet elever i indskolingen 

Der er afsat midler til udarbejdelse af et Krible Krable undervisningsmateriale målrettet 0.- 2. 
klassetrin. Undervisningsmaterialet skal være med til at inspirere skolerne til at bruge deres lokale 
natur og uderum i undervisningen.  

Vi arbejder frem i mod at kunne lancere undervisningsmaterialet, i forbindelse med starten på 
skoleåret 2017-2018. 

 

3.3) Kurser og faglig inspiration målrettet pædagoger i daginstitutioner 

Landets naturvejledere skal hjælpe med at tilbyde kurser og efteruddannelse, til pædagogisk 
personale fra daginstitutionerne. Kurserne skal hjælpe med at udfolde, eksemplificerer og 
inspirerer til at arbejde med Krible Krable, ud fra de pædagogiske læreplaner. Kurserne afvikles 
lokalt eller regionalt. 

Der er afsat puljemidler til kurser og efteruddannelse af pædagoger fra daginstitutioner – læs 
mere herom i afsnit 5. 

 

3.4) Samarbejde med pædagogseminarierne 

I et samarbejde mellem naturvejledere og pædagogseminarier, udvikles der et praksis-projekt. 
Projektet har til formål at klæde de pædagogstuderende på til at arbejde med Krible Krable, 
sammen med børn i daginstitutioner og indskoling/SFO. Gennem projektet skal de studerende 
have mulighed for at afprøve deres viden og færdigheder, bl.a. ved at afprøve forløb på lokale 
naturskoler/naturcentre, eller daginstitutioner og skoler. Projektet gennemføres primært på 
pædagoguddannelsens modul “Natur og Udeliv”, dog med en tværfaglig profil, hvor krop, 
bevægelse, drama, musik, billedkunst, håndarbejde, værkstedsarbejde også indtænkes. 

Der er afsat midler målrettet samarbejdet med pædagogseminarierne. Midlerne kan komme de 
naturvejledere til gode, der samarbejde med og afholder Krible Krable workshop/kursus for 
pædagogstuderende.  

For mere info kontakt projektansvarlig Rikke Laustsen på kriblekrable@natur-vejleder.dk eller tlf. 
53 56 66 40. 

 

3.5) Skriftligt materiale målrettet pædagogseminarier  

Der er afsat midler til udarbejdelse af et mindre skriftligt materiale målrettet pædagogseminarier. 
Materialet skal beskrive hvordan undervisere praktisk og indholdsmæssigt kan arbejde med Krible 
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Krable, understøttet af fagteoretiske begrundelser. Materialet skal gerne inspirerer andre 
seminarier til at arbejde med Krible Krable 

 

3.6) Etablering af 100 nye Krible Krable mini-biotoper  

Den største del af budgettet for Krible Krable 2, går til etablering af 100 nye mini-biotoper fordelt i 
hele landet. Der hensigten at der etableres 50 nye mini-biotoper i henholdsvis 2017 og 2018.  
Mini-biotoperne etableres fortrinsvis i forbindelse med daginstitutioner og skoler, hvor børn og 
voksne kan være mest mulig inddraget i etablering og pasning af planterne, samt hvor flest mulige 
børn kan få glæde af at følge, studere og undersøge mini-biotopen og dyrelivet. 

Fristen for ansøgning til en mini-biotop i 2017, er d. 10. februar 2017 kl. 12.  

Der ansøges via www.natur-vejleder.dk/projekter/krible-krable/ansoeg-minibiotop-2017/  

 

 

Foto: Morten DD 

3.7) Pilotprojekter i 5 kommuner 

Der skal etableres 5 pilotprojekter i fem forskellige kommuner. Gennem pilotprojekterne skal der 
udvikles eksempler på små offentlige bynære naturrum, hvorfra børn og voksne let kan lave Krible 
Krable undersøgelser. Natur-rummene skal være kendetegnede ved at være lettilgængelige og 
centralt beliggende.  Der skal etableres faciliteter der gør det muligt at lave Krible Krable-
undersøgelser på egen hånd, både som institution, skole eller børnefamilie.  
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Det kan eksempelvis være at en kommune udvælger et let tilgængelig stykke natur – f.eks. et 
vandhul i den lokale park, som etableres og lanceres som offentligt Krible Krable-naturrum.  

Der er afsat 50.000 kr. til hver af de fem pilotprojekter. Der vil desuden være mulighed for at 
etablere en mini-biotop i forbindelse med naturrummet, samt at få del i grej-midler således at der 
kan indkøbes grej der kan anvendes i forbindelse med naturrummet. 

Uddybende materiale og ansøgningsskema følger i marts 2017.  

 

4) DR Ramasjang  

Samarbejdet med DR Ramasjang fortsætter i 2017 og 2018. Der er i Krible Krable 2 afsat midler til 
samarbejdet med DR Ramasjang, men pengene må ikke bruges direkte til tv-produktionen. Vi er 
pt. i tænkeboks i forhold til at finde ud af hvordan midlerne bedst kan anvendes i forhold til 
samarbejdet med DR Ramasjang. 

DR Ramasjang viser i 2017 Krible Krable tv i uge 21 – den sidste uge i maj. 

Vi fortsætter i år samarbejdet omkring seersuccesen MikroMakkerne – dog med den ændring at 
der involveres en naturvejleder i programmerne og ikke blot bag skærmen, som i 2016.  

Der afholdes video-casting for at finde den rette naturvejleder til programmerne. Fristen for at 
indsende en video til castingen er d. 4. januar 2017.  

Vi forventer at der i år optages fem nye programmer, der sendes i forbindelse med Krible Krable 
ugen på DR Ramasjang i uge 21.  

Pt. arbejder vi på at emnerne for de fem tv-programmer bliver: 

 Krible Krable dyr under overfladen (sø, å eller hav) 
 Krible Krable dyr i natten (lyslokning) 
 Krible Krable dyr i lort 
 Krible Krable dyr i ådsler 
 Krible Krable dyr i haven  

 

Det bliver igen i 2017 muligt at reklamere for offentlige Krible Krable arrangementer på DR 
Ramasjangs Krible Krable site. Deadline for tekster til sitet er d. 13. marts 2017. Vær obs på at der 
IKKE eftersendes tekster til DR efter deadline. Du kan indtaste din/dine tekster på offentlige Krible 
Krable arrangementer her https://goo.gl/forms/ohl1K9DFq6ydtaA53  
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Foto: DR Ramasjang 

 

5) Puljemidler målrettet naturvejledere 

 

5.1) Kursusmidler 

Der er i Krible Krable 2 afsat to puljer med kursusmidler, der kan komme de naturvejledere til 
gode, der arrangerer Krible Krable kurser målrettet pædagoger fra daginstitutioner, samt lærere 
og pædagoger fra indskoling og SFO. Puljerne udgør tilsammen 600.000 kr.  

Målet med kurserne er at naturvejledere hjælper med at klæde pædagoger og lærere på til at 
arbejde med Krible Krable aktiviteter og forløb på egen hånd, samt inspirere til tværfaglig 
bearbejdning af emnet. 

Vi ser meget gerne at kurserne planlægges og afholdes i et regionalt samarbejde, mellem to eller 
flere naturvejledere. I 2016 gjorde fire naturvejledere sig gode erfaringer med at etablere en 
kursus-karavane, hvor de fire naturvejledere i samarbejde planlagde og afholdte fire Krible Krable 
kurser, i de fire respektive kommuner. Dette gave både et stort udbytte for kursisterne, men i høj 
grad os blandt de fire naturvejledere. Derfor vil vi gerne opfordre naturvejlederne i de regionale 
netværk til at samarbejde på tværs af kommunegrænserne.  

Der kan ansøges om kursusmidler til kurser i 2017 – ansøgning senest d. 13. marts 2017.  

Ansøgning til puljemidler foregår via www.natur-vejleder.dk/projekter/krible-krable/for-
naturvejledere/puljemidler-til-kurser/  

Der kan ansøges om kursusmidler til kurser i 2018 i løbet af efteråret 2017 – mere herom efter 
sommerferien.  



 

  
 

8 

             

 

 

 

 

Foto: Kolding Naturskole 

5.2) Grej 

Der er også i Krible Krable 2 afsat midler til grej. Der er budgetteret med 300.000 kr.  

Da vi uventet fik momsrefunderet et større beløb fra Krible Krable 1 og dermed kunne etablere i 
alt 99 grejkasser og 40 rygsække, er vi i tænkeboks i forhold til brugen af grej-midlerne for Krible 
Krable 2. Vi vender tilbage med info om hvordan grej-midlerne bringes i spil i 2017 og 2018, når 
der er truffet beslutning herom. Ideer til anvendelse af midlerne kan sendes til 
kriblekrable@natur-vejleder.dk inden udgangen af januar 2017. 

 

6) Kurser for naturvejledere 

I evalueringen for Krible Krable 1 blev det tydeligt, at mange naturvejledere ønskede at der også 
internt blandt naturvejlederne blev afholdt kurser, vidensdeling og sparring omkring emnet Krible 
Krable. Vi vil så vidt økonomisk muligt, fremadrettet forsøge at afholde kurser og erfa-dage 
målrettet naturvejledere.  

Vi arbejder i øjeblikket på at udbyde: 

 Smådyrs-nørderi og eventyrlige fortællinger for naturvejledere, internatkursus d. 25.-26. 
april 2017. Kurset afholdes på Molslaboratoriet. 

 Smådyrs-nørderi for naturvejledere, heldags kursus d. 15. august. Kurset afholdes på 
Kalvebod Naturskole, København. 

Begge kurser afholdes i samarbejde mellem Krible Krable og Naturhistorisk Museum i Århus. 
Invitation og tilmelding til kurserne følge inden for nærmeste fremtid, via foreningens nyhedsbrev. 
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7) Booking af forestillinger og koncerter  

Der er i 2017 og 2018 mulighed for at booke forestillingen ”Metamorfose”, samt koncerten 
”Rytmeinsekterne”. Bag disse to tilbud står Dorte Abrahamsen, musiker og historiefortæller, samt 
Alex Opazo, musiker.  

Metamorfose 
Tag med på en pulserende musikalsk eventyrrejse, som udspiller sig nede i græsset mellem 
smådyrene, der krible og krabler under vores fødder. Hvordan føles det at være et æg? Hvad 
oplever en larve? Hvordan er det mon at få vinger? Både børn og voksne spiller, synger og gynger 
sig ind i en magisk verden, hvor små dyr forvandler sig…men hvem mon er inde i ægget? 
 
En musikforestilling for de 4-8 årige børn, hvor publikum spiller og synger med. Max antal 
publikum 120. Forestillingen er refusionsgodkendt 

 
Rytmeinsekterne 
En pulserende koncert med en flok musikalske insekter. 
Kom  med sommerfuglen, løbebillen, fluen, myggen og myren ned i de små dyrs magiske verden. 
Alex Opazo & Dorte Abrahamsen fortsætter nu, efter ”METAMORFOSE”, der drog landet rundt i 
maj 2016, deres pulserende rejse ind i de små dyrs univers med koncerter for og med musik glade 
børn og voksne. 
 
Koncerterne er samtidig en præsentation af et nyt interaktivt  
tværfagligt undervisningsmateriale til de yngste børn skolen. 
Aldersgruppe: 4 - 9 år. Ring og hør nærmere! 

 

”Metamorfose” og ”Rytmeinsekter” koster hver især 8.500 kr. MEN forestillingen ”Metamorfose” 
er refusionsgodkendt, dvs. at halvdelen af det beløb forestillingen koster, refunderes. Der ydes i 
denne omgang ikke tilskud til forestillinger og koncerter fra Krible Krable midlerne. 

Booking foregår gennem Dorte Abrahamsen på dorteabrahamsen@gmail.com 

Se mere om forestillingen, koncerten og Dorte Abrahamsen på www.flyvendeprinsesse.dk 

 

Foto: Dorte Abrahamsen 
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8) Sådan kan du involvere dig og bidrage til projektet 

Intet Krible Krable projekt uden naturvejlederne!  

Derfor har Krible Krable brug for at naturvejledere landet over involvere sig i projektet. Alt tæller, 
hvad enten du kan afholde et enkelt offentligt arrangement eller kursus, eller du afholder en 
masse arrangementer.  

 

I forhold til projektet har Krible Krable brug for at naturvejlederne: 

Afholder: 

 Kurser og faglig inspiration målrettet lærer og pædagoger i indskolingen (mulighed for 
puljemidler) 

 Kurser og faglig inspiration målrettet pædagoger i daginstitutioner (mulighed for 
puljemidler) 

 Krible Krable arrangementer for indskoling/SFO 
 Krible Krable arrangementer for naturfremmede børn, f.eks. udsatte børn og 

flygtningebørn 
 Krible Krable arrangementer for daginstitutioner 
 Krible Krable arrangementer for børnefamilier 

 

Involverer sig i: 

 Samarbejde med pædagogseminarier (mulighed for puljemidler) 
 Udeskole / Åben skole for indskolingsklasser med udgangspunkt i Krible Krable 
 At igangsætte lokale Krible Krable projekter og forløb i daginstitutioner og skoler 

 

Lokalt deler: 

 Opslag og tilbud om Krible Krable lokalt i kommunen, f.eks. tilmelding til Krible Krable for 
daginstitutioner og skoler, tilbud om etablering af mini-biotoper, undervisningsmateriale, 
link til hjemmeside m.m. 

 

Vidensdeling: 

 Best practise forløb og aktiviteter deles med andre naturvejledere. Materialet sendes 
skriftligt til kriblekrable@natur-vejleder.dk som samler materialet til et Krible Krable best 
practise inspirationshæfte for naturvejleder  

 



 

  
 

11 

             

 

 

 

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte projektansvarlig Rikke Laustsen på tlf 53 56 
66 40 eller kriblekrable@natur-vejleder.dk  

 

9) Deadlines  

 Video-casting af naturvejleder til DR Ramasjang – deadline 4. januar 2017 
o Lukket for ansøgning 

 
 Ansøgning til mini-biotoper 2017 – deadline d. 10. februar 2017 kl. 12.00 

o www.natur-vejleder.dk/projekter/krible-krable/ansoeg-minibiotop-2017/  
 

 Kursusmidler 2017 – deadline d. 13. marts 2017  
o Målrettet daginstitutioner https://goo.gl/forms/SIyXLtbgL6Udytnc2 
o Målrettet indskoling og/eller SFO https://goo.gl/forms/CySrcXepFPON5V4y1  

 
 Tekst til DR Ramasjang Krible Krable website ang. offentlige Krible Krable arrangementer 

med naturvejleder i 2017 – deadline d. 13. marts 2017 
o Indtast din tekst her https://goo.gl/forms/ohl1K9DFq6ydtaA53  

 
 Tilmelding til Krible Krable for naturvejledere – deadline d. 10. april 2017 

o https://goo.gl/forms/s4a0P5wCyoHocXna2  

 

 


