
Lad det krible og krable
Vi har brug for dig og din opbakning!



Nye målgrupper
• Indskoling
• SFO
• Naturfremmede børn
• Kurser og faglig inspiration for lærere og 

pædagoger

Fortsat fokus på
• Daginstitutioner
• Kurser og faglig inspiration for pædagogisk 

personale
• Samarbejde med pædagogseminarier



Kursus-midler 2017-18

Målrettet:
• Personale i daginstitutioner
• Personale i indskoling og SFO
• Pædagogstuderende

Tilsammen 675.000 kr. i kursus-puljen!

OBS! Vi opfordrer til tvær-kommunale samarbejder mellem 
naturvejledere omkring Krible Krable kurser.

Deadline for midler til 2017 er d. 13. marts 
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Mini-biotoper 2017-18

Der etableres 100 nye mini-biotoper i 2017-
18. 

Mini-biotoperne etableres primært i 
daginstitutioner, skoler og SFO´er.

Ansøgningsfristen for 2017 er d. 10. februar.
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Pilotprojekt i 5 kommuner 2017-18

• Udvikling af Krible Krable naturrum i 
bynær natur.

• Tilskud til etablering på 50.000 kr. + grej + 
mini-biotop.

Deadline for ansøgning og procedure er pt 
ikke på plads. Mere info i foråret 2017.



Kurser for naturvejledere 2017

Der er pt. planlagt følgende kurser:
• Smådyrs-nørderi og eventyrlige fortællinger d. 25.-26. 

april 2017 på Mols. Tilmelding senest d. 1. marts.

• Smådyrs-nørderi d. 15. august 2017 i København. 
Tilmelding senest d. 1. juni. 

Kurserne er gratis!

Læs mere om kurserne og tilmelding www.natur-
vejleder.dk/projekter/krible-krable/for-
naturvejledere/3915-2/



DR Ramasjang 

• Krible Krable uge på tv i uge 21 + web

• Nye programmer med MikroMakkerne og 
naturvejleder Mikkel
• Krible Krable dyr i natten

• Krible Krable dyr i ådsler

• Krible Krable dyr under overfladen (ferskvand)

• Digitalt Krible Krable opgavehæfte 



Vil du hjælpe?

• Skribenter til info-ark om dyr samt små 
forløb/aktiviteter (vinter 2017)

• Bidrag til erfa-dag for naturvejledere og 
best practise (efteråret 2017)

• Bidrag med opslag om Krible Krable 
aktiviteter, ideer og tips på Facebook 
gruppen (løbende)



Best practise – del dine ideer og erfaringer 
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