
Hornslet den 28 Maj 2018. 

Krible-krable i Hornslet skoles SFO.  

Den generelle situation på Hornslet skole og særligt i Hornslet skoles SFO, som jeg er tilknyttet til er, at vi er på vej 
ind i en grøn udvikling. I SFOen prøver vi bl.a. at fokusere på udeliv, og dette indebærer også aktiviteter med Krible-
krable tema.  Vi har for nogle måneder siden søgt om midler og har fået nogle penge fra Matasfonden til at plante 

frugttræer og buske. Vi har bl.a. plantet æble, pære, kirsebær og blommetræer. Desuden har 
vi også plantet forskellige frugtbuske, bl.a. ribs, solbær, hindbær, blåbær og tyttebær. Alle 
disse træer og buske har vi plantet, da vi ønsker flere skyggetræer på legepladsen. Vi 
ønsker, at høste en masse frugt, som forhåbentlig kan berige ved en høstfest i efteråret, med 
masser af hjemmelavede marmelader, chutney, safter etc.. Vi har også plantet til så børnene 
og insekterne fristes til at tage for sig af frugterne.  Vi ønsker at skabe rammen, der skal til, 
for at lav   e en spændende formidling af 114
naturen. –skabe et eksperimentarium for børn 
der kan se og undersøge naturen i en lille skala.  

Hverdag foregår der mange aktiviteter udenfor i SFOen. Udover den 
almindelige leg på legepladen, har vi både et bålhus og et træværksted. 
Her bliver der lavet mad, bygget fuglehuse, snittes, brændes en pind, 
laves kunst ud af natur materialer, og fra nu af kan der også kigges på vilde bier.  

Selve Hornslet skole har også en udeskole, med mange engagerede natur og teknologi lærere og et nyt og stort 
udeskoleområde.    
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Geografisk ligger vi midt i byen, skolen er dog i umiddelbar nærhed af flere “grønne kiler” der bryder bybebyggelsen. 
Vi er under 1 km. til disse “grønne kiler”, hvor syddjurs kommune også har valgt at omplante en del af de grønne 
arealer til bivenlig areal ( se evt. artikkel: https://www.syddjurs.dk/nyheder/syddjurs-bliver-en-bivenlig-kommune).   

Det konkrete krible-krable projekt. 
Siden april måned har jeg været tilknyttet den tidligeSFO, som er de kommende 0.klasses børn. Som vi populært 
kalder 00. Om min person er at fortælle, at jeg er pædagog og ansat på Hornslet skole/SFO, og har i nogen år 
været interesseret i udeliv, biodiversitet og natur generelt. Jeg er igang med at tage Natur og ungdoms ildfugle 
uddannelsen.   
Hverdagen i 00. er, udover selvfølgelig de rent pædagogiske tiltag, struktureret udfra nogle temaer. Her er hele maj 
måned helliget natur-temaer, maj måned ser således ud:  

Uge 18 og 19 var temaet naturmaterialer.  
Tema omkring kunst af naturmaterialer. Her blev der lavet forskellige ting 
omkring denne tematik, vi afsluttede temaet ved at lave en kæmpe mandala i 
fællesskab. Ideen var her at vi skabte en Maj/forårs mandala, der gav et godt 
indtryk af, hvad man kan finde i naturen om foråret(eller maj måned). Planen 
er nu at vi vil lave sådan en mandala ved hver årstid. Vi er ved at producere en 
plakat af vores mandala og vil så, ende ud med mindst fire forskellige, som hver representerer de fire årstider.  

Uge 20 har vi haft en plante uge.  
Her har vi haft fokus på planter generelt. Vi har talt om planter, træer, fotosyntese og lavet forskellige aktivteter 
inden for denne tematik. Ugen afsluttedes ved at vi holdte en plante dag, hvor vi bad forældrene om at tage planter 
med de havde derhjemme. En del af planteriet havde også det sigte, at vi vil give næring til insekter og vilde bier. Vi 
har og er stadig igang med, at plante bl.a syrener, pil, sommerfuglbuske, hyl, div. træer(ahorn, ask) og vil fortsætte 
denne omskabelse af legepladsen.  

Uge 21 og 22, Krible-krable.  
Disse to uger var helliget og er stadig helliget Krible-krable. Vi har været på tur til Karpenhøj-naturcenter, til et 
spændende kirble-krable forløb, med de inspirerende naturvejledere her. Indtil nu er vi godt igang med vores 
insekthotel/bi børnehave, har talt om insekter, været på tur i den lokale bæk, 
for at se på, hvad vi kan finde der. Vi har talt om sommerfugle, bænkebiddere 
og særlig mit hjerteblod, den vilde bi, der modsat honningbiens biavlerforening 
og humlebiens nuttethedsfaktor, ingen lobby har. Den skal derfor fremhæves og 
værnes ekstra om. 

Vores hovedvægt ligger i at prøve at 
vække børnenes nysgerrighed i naturen, 
at tænde en gnist omkring, at ville 
naturen. Vi har prøvet at skab en 
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berøringsflade med naturen, så den ikke er noget man er bange for. Således er det vigtigt at respektere bien, men på 
ingen måde noget man behøver at frygte.  

Vi har talt om de forskellige familier af vilde 
bier(Korttungbier, Langtungebier, Gravebier, Vejbier, 
Sommerbier, Bugsamlerbier), talt om forskellen på sociale 
og enlige bier og at nogen af dem lever som parasitter mm.  

Selve byggeprocessen af insekthotellet.  
Bygnings konstruktionen er 8 europaller der er stablet 
ovenpå hinanden og skruet godt sammen, så er der 
opbygget en tagkonstruktion op, lagt tagpap og lagt græstørv ovenpå.   
Det næste der skal ske ved insekthotellet er, at vi skal fylde de sidste fag op i div. materiale og sætte noget trådnet 
omkring, så huset er beskyttet og ikke bliver pillet fra hinanden.  
Desuden skal der bygges et højbed omkring huset med forskellige blomster, urter og planter, der tiltrækker de vilde 
bier. Der skal graves en skål ned, som vi så kan fylde med småsten og vand, så bierne har mulighed for at optage 
vand.  
Andre planer er en generelt, mere beplantning af hele området. 

Ved opfyldning af rummene har vi valgt at tage en bred vifte af forskelligt fyld i brug:  
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Siv, 10-15cm så den ene side er åben og den anden er lukket. Murersten med huller i. Pinde.

Hårdttræ (Ask og “birk”) med huller i forskellige Ø. 
Flere felter samt gavlen af insekthotellet er pudset 
 op i ler-mørtel (1 del ler, 3 dele sand og vand) lidt 
 tænkt som et sted nogle af jordbierne måske kunne  
tiltrækkes til, samtidig med at der i leret er byggemateriale  
for nogen af bierne til at lukke deres huler med.  

Hø som vi ikke alt for kompakt  
har kommet i nogen fag,  
speciel tænkt til at nogle af  
humlebierne kan bygge rede. 



 
 

 
Vi deltager i konkurrencen som SFO. Vores adresse er:  

Hornslet skoles SFO,   
Ballesvej 6,  
8543 Hornslet.  

Kontaktpersonen er Andreas Ivan Martensen og med i konkurrencen er 
73 børn fra den tidlige-SFO og 6 voksende. Jeg har en forhåbning om, 

at vi skal vinde konkurrencen for at fortsætte den vigtige grønne udvikling. Som I forhåbentligt kan fornemme, 
brænder vi alle for denne udvikling, fra ledelse til medarbejder. Vi ønsker fremadrettet, at udvikle naturbevidstheden 
hos den kommende generation, så de bliver natur-elskere. Jeg mener ikke at naturbevidsthed, altid vokser frem af sig 
selv, men den skal have de rigtige rammer for at gløden kan blive til et buldrende bål. Vi er som inspirerende voksende 
med til at vække børnenes nysgerrighed, opmærksomhed, glæde, forundring og eksperimenteren i og med naturen.   
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