
Krible Krable er 
• Et naturprojekt som skal få børn og voksne ud i 

naturen for at gå på smådyrsjagt. 

• Primært målrettet de 0-7-årige børn, samt 
pædagogisk personale og børnefamilier, men alle kan 
i princippet være med. 

• Et landsdækkende projekt som ruller henover 
Danmark i hele maj måned. 

• Et projekt som indskolingen, SFO, daginstitutioner, 
børnefamilier og andre kan være med til. 

• Læring og leg omkring den natur, som findes lige uden 
for vores dør. 



Mål 
• Krible Krable-projekter i indskolingen og 

daginstitutioner. 

• Arrangementer for skoler, SFO, daginstitutioner og 
børnefamilier med naturvejledere. 

• Udarbejde og udgive inspirationsmateriale. 

• Facilitere udlån af Krible Krable-grejkasser og –rygsække. 

• Skabe levesteder for smådyr. 

• Udbyde workshoppen ”Metamorfose”. 

• Lokale kurser for pædagogisk personale afholdt af 
naturvejledere. 

• Samarbejde med pædagogseminarier. 



Krible Krable-måneden 2015 i tal 
 

På landsplan blev der afholdt: 
• 289 Krible Krable-arrangementer med naturvejledere for 

daginstitutioner. 
• 141 Krible Krable-arrangementer med naturvejledere for skoler 

og SFO. 
• 62 offentlige Krible Krable-arrangementer med naturvejledere 

for børnefamilier. 
• 29 Krible krable-kurser for pædagoger. 
  
• I alt deltog 19.820 børn og voksne i disse naturvejleder 

arrangementer/kurser. 
• 73 naturvejledere var med til at løfte arbejdet med Krible Krable 

i 2015. 
• 159 daginstitutioner var i maj 2015 tilmeldt som ”Krible Krable-

institution”. 



Hvordan er der blevet arbejdet videre? 
 

• Ansættelse af en projektleder fra 1. september 
2015 til 31. august 2016. 



Udvikling af inspirationsmaterialer 
 

• Krible Krable – Den levende legeplads 
• Plantevejledninger 

• Vejledning til at lave levesteder for smådyr 

 

• Krible Krable og læreplanstemaer 

 

• Mange andre aktivitetsmaterialer 

findes inde på  

natur-vejleder.dk/kriblekrable1 
 



Puljemidler: Mini-biotoper  
• 101 ansøgninger. 

• I alt fik 47 daginstitutioner fordelt på hele landet  
tildelt en mini-biotop. 

• I alt vil der blive plantet mere end 930 
kvadratmeter med insekttillokkende planter.  

• Planterne leveres den 10. maj. 



Puljemidler: ”Metamorfose” 
• En workshop målrettet børn i alderen 3-8 år, der 

tager udgangspunkt i læreplanstemaerne Natur & 
Naturfænomener, Krop & Bevægelse samt Kultur & 
Kulturelle udtryksformer. 

• Gennem fortælling, sang, musik og rytmer inddrages 
børnene i smådyrenes forunderlige forvandling.  

• Workshoppen er fuldt booket, det vil sige 40 
forestillinger løber af stablen fra 2. maj til 4. juni.  

• Workshoppen er skabt af Dorte Abrahamsen & Alex 
Opasso. 

 



Puljemidler:  

Krible Krable-grejkasser og -rygsække  
Fra foråret 2016 kan der nu samlet set lånes:    
         

•        Krible Krable-grej i 44 forskellige 
        byer i Danmark.     
       67 kasser og rygsække i alt. 



Puljemidler: Krible Krable-kurser 
• Der er uddelt puljemidler til afholdelse af kurser 

for 130.000 kr. 

• 21 kurser fordelt 14 forskellige steder i landet. 



Samarbejde med DR Ramasjang 
• På www.dr.dk/kriblekrable kan I på et danmarkskort 

fra den 21. april finde alle de offentlige 
arrangementer, der blev tilmeldt inden deadline den 
29. februar.  

• To nye webspil udviklet af DR i samarbejde med 
naturvejledere. 2. maj. 

• Uge 21 bliver der vist Krible Krable-programmer på 
DR Ramasjang.  

• Naturvejlederforeningen og DR er i gang med at 
etablere en samarbejdsaftale. 

• En designmanual er udarbejdet for Krible Krable og 
DR. 

http://www.dr.dk/kriblekrable


Ny hjemmeside på vej 
• Der flyttes indhold fra den ene side til den anden.  

• Materialet på den nuværende hjemmeside 
forbliver tilgængeligt i maj måned, men der kan 
selvfølgelig forekomme problemer.  



PR-materialer 
• Postkort 

• Plakater 

• Brevpapir 



Status på Krible Krable nu i tal 
• Indtil videre er 45 naturvejlederarbejdspladser 

tilmeldt Krible Krable. 

• Der er annonceret 57  

offentlige Krible Krable- 

arrangementer, dvs. et fald på 5  

arrangementer. 

• Der er tilmeldt 343  

daginstitutioner – dvs. en vækst  

på 184 institutioner fra maj til  

nu. 



Hvordan kan I bidrage? 
• I kan stadig tilmelde jer som naturvejledere, der 

arbejder med Krible Krable inde på hjemmesiden 
eller hos mig. 

• Informere jeres lokale daginstitutioner, skoler og 
SFO’er om Krible Krable. 

• Tilbyde at lave arrangementer. 

• Hvis I har Krible Krable-aktivitetsidéer eller andet, 
så send det. Så får jeg det på hjemmesiden. 

• PR-kanaler. 



Hvordan kan I bidrage? 
• Lav statistik over jeres arrangementer. 

o Jeg udsender et skema til jer de tilmeldte. 

o Hvis I ikke er tilmeldt Krible Krable, men laver 
Krible Krable-arrangementer, så send gerne 
statistikinfo til mig. 

• Inviter mig gerne til jeres arrangement. 

• Gem og send omtale af jeres Krible Krable-
arrangementer samt anden omtale. 

• Info om hvordan og hvor meget jeres Krible Krable-
grej bliver brugt. 

  


