
Årsmøde Småbørnsnetværk 27/1 2017 

Senest 3. februar indsender tovholdere dato, tid, sted og lille teaser til Katharina! 

 

Sted: Naturcenter Amager Strand 

Referent: Carina Pilgaard 

Til stede:  

Krible krable 
Se slides – herunder supplerende noter 

Ansøgning om kursus-midler til 2017: 

 Man kan søge op til 10.000 kr. 
 Gå gerne samme med nabokommunne/kommunerne i en ”Kursus-karavane” 
 Kurserne skal ikke nødvendigvis ligge i maj 

Pjecer er genoptrykt; F.eks. Krible krable i læreplanstemaer og Krible krable venlig legeplads  Skriv i god 
tid til Rikke hvilke du skal bruge til kurset. Hæfterne er gratis og sendes til de naturvejledere der afholder 
Krible Krable kurser.  

Postkort: Er det nødvendigt? Der blev foreslået lupglas, badges, klistermærker etc.  

www.dr.dk/ramasjang/kriblekrable virker kun i maj – det er en overordnet beslutning fra DRs side, og det kan 
NVL foreningen desværre ikke gøre noget ved. Der arbejdes på at lave en ”bagindgang” til DR´s Krible 
Krable site der virker hele året. 

Krible krable erfaringsnetværksdag – Off season. Giv Rikke besked hvis I ønsker at være 
arrangør/medtovholder 

Krible krable best practice  

1) Martin fortalte om et forløb, med udgangspunkt i en mus. Hvad spiser den? Børnene svarer ost. Han 
sender et par stykker ud i skoven for at finde ost – resten leder efter det musen rigtigt spiser 
(smådyr, kogler etc.)  

2) Sascha havde en snegle-hånddukke med. Hun har congo-snegle i sæsonen. Den fortæller børnene 
om sneglens liv. Børnene finder snegle, læser og kigger i bøger om snegle.  

3) Judith og Nynne fortalte om Ormen Gro. Man skal lege man er regnorm (bevæger sig i en pose) og 
sortere affald. Hvad kan sneglen spise? Der kommer høns (voksne), som vil fange ormene 

4) AM, Sally og Helle demonstrerede hvad skovregnorm spiser vha. en knæstrømpe med øjne. 

Anete tager imod bestillinger i forhold til at sy Krible krable dyr. Bare skriv til hende. 

Køb af livs-cyklus smådyr: Den gamle skole   

 

Struktur på netværket 
 

Det blev besluttet, at antallet af netværksarrangementer i 2017 i Småbørnsnetværket nedsættes til 3! 

 Fortælle-workshop 3. marts i Rødovre, 350 kr. inkl. mad (Nanna og Anete) 
 Didaktisk kursus om formidling til 0-3 årige i København, september (Judith og Sally) 
 Science Esbjerg 9. november, 100 kr. inkl. mad (Myrthue-folkene) 
 Best practice Middelfart, 2. marts 2018 (Rikke V og Mads) 

Forslag (stemmer) 

 Didaktisk kursus om formidling til 0-3 årige 8 
 Formidling af Sand, Sten og Strand 4 (evt. Amager Strand i december 2017) 
 En hel best practice dag 14 
 Vild mad for de mindste 5 (8) 
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 Fald ned i naturen 5 
 At spise og dyrke insekter 2 


