
Årsberetning for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave    

august 2019 

 

Lad os starte med det vigtigste, nemlig børnene. Vi var sidste år i august 28 børn, vi 

sagde i løbet af året farvel til en enkelt pga. flytning og modtog 11 nye, heraf 7 3-

årige, 2 til skolopendergrupper og 2 fra en anden børnehave. 

 

På personalesiden har det igen i år været godt besat med dygtige og stabile folk. Vi 

er en personalegruppe med mange ressourcer og kompetencer, bl.a. en 

motorikvejleder, en idrætspædagog, en med har to moduller i en diplomuddannelse om 

børns sprogudvikling, en, der ved alt muligt om naturen.  

 

Vi får tildelt personaletimer efter børnetallet – og efter sammen normering som i 

Aalborg kommune og timefordelingen har været følgende: 

 

Anette 32t, 21t i NBH og 11t i SFO. 

Anne-Mette 32t 

Dorte 32t 

Jan 28t i NBH og 9t i SFO 

Casper 33t i NBH og 4t i skole  

Louise 33 t 

 

Casper, Jan og Anette har timer i både NBH og skole/SFO, dette giver nye skolebørn 

stor tryghed. 

 

Jonas har været fast vikar. I perioder har han været her meget, dette pga. kursus, 

lidt sygdom og ellers ferieafvikling. Vi modtager også folk i virksomhedspraktik og har 

i det sidste år haft fornøjelsen af Agnes, Heidi, Jolita og senest Karina, som blev 

forlænget med løntilskud. Stopper midt i september. 

Vi modtager ulønnede studerende fra UCN, men har i år ikke været heldige og komme 

i betragtning. 

 

Det der adskiller vores børnehave fra andre børnehaver er selvfølgelig vores 

fantastiske rammer og det, at vi er ude så meget. Og vores motto er: (næsten) alt 

det vi kan lave inde, kan vi også lave ude – men ikke omvendt  

 

 

I løbet af året har vi: 

 



Efterår: Børns møde med kunsten (sammen med Pia fra BMMK) 

- Børnene eksperimenter med ler og laver fantasi/naturalistiske dyr med ben 

haler, følehorn af fx grene, blade og rødder (enkeltvis) 

- Børnene laver store bænkebidere og edderkopper som skal sammensættes og 

brændes. Senere fik insekterne ben af grene – og nu bor de skoven, hvor 

børnene kan lege med dem. 

 

December: 

- Stressfri december – samme rutine, forudsigelighed 

- Finde den røde sok, synge ”Det første lys vi tænder”, skuespil over 

juleevangeliet 

- Juledekoration, pebernødder, figenkugler, risengrød, kirke 

- Julius og Juliane 

- Dropper gym.sal og ugentlige gåture 

 

Vinter: 

- Motoriktema med fokus på vestibulærsansen/balancen 
o Snurre rundt  

o Gynge, på alle slags gynger 

o Vugge og vippe 

o Hænge på hovedet 

o Danse og dreje rundt 

o Ligge på maven/ryggen på en stor bold, som bliver bevæget i forskellige 

retninger 

o Trille 

o Slå kolbøtter 

o Øve at hoppe ned fra ting 

– Start lavt og øv med højere og højere ting 

o Ligge i hængekøje 

Forår/sommer: 

- Køkkenhave og drivhus 

- Primært for Salamanderne 

- Medbestemmelse omkring, hvad der skulle plantes, fx citron 

 

Forår/sommer: 

- Skolopendergruppen 

o April, maj og juni 

o Besøg på skole og i fritter 

o Ture, bl.a. cykelturen 

o Skatteøen (sprogmateriale) 



o Overnatning 

o Skt. Hansfest/afskedsfest, forberede mad 

 

I løbet af året har vi også: 

- Holdt fødselsdage og lavet gaver 

- Haft daglig morgensang i vinterhalvåret 

- Fejret fastelavn 

- Lavet gækkebreve til påske 

- Haft dåbsceremoni 

- Maddage, både smør-selv og bålmad – også formiddags- eller eftermiddagsmad 

på bål 

- Dramauge på skolen (generalprøve) 

 

Ture ud af huset: 

- Ugentlige gåture i nærområdet 

- Årlig tur, sidste år til Thorup Strand 

- Teaterabonnement hos Teater Nordkraft 

- Tur til DGI’s springsal i Nordkraft  

- Kirke til jul og påske 

- Ugentligt i gymnastiksal på skolen i vinterhalvåret 

 

Herudover er der heldigvis plads til masser af leg – og leg er vigtig, for det er i legen 

at børn tilegner sig virkeligheden. Leg er læring, når vi snakker 0-6 årige. 

 

LEG, LÆRING, DANNELSE OG BØRNEPERSPEKTIV  

 

Dette er nye begreber i den styrkede pædagogiske læreplan. 

Begrebet dannelse refererer til en dybere form for læring, hvor barnet som aktiv 

deltager forankrer værdier og viden i egen personlighed som rettesnor for at 

orientere sig og handle i en global verden som et hensynsfuldt, kritisk, demokratisk 

menneske. 

 

Lege kan deles op i 5 hovedkategorier: 

1. Rollebaserede lege: Far, mor og børn, prinsesser, arbejdsmænd  

2. Regelstyrede lege: Denne omfatter gemmelege, alle mine kyllinger, fangelege 

3. Konstruktionslege: Bygge huler, baner og klodser 

4. Fysisk betonede udfordringer: gynge, klatre i træer, snurre rundt, tumle, 

kælke, men også snitte, save og hugge brænde 



5. Samle: finde, sortere, bytte og opbevare – samle dyr og bær 

Voksenrollen er forskellig i løbet af dagen og afhængig af aktiviteterne. 

Den voksne kan ”gå foran”, dvs. at den voksne har et mål med en aktivtit, fx planlagte 

lege og aktiviteter til fx samling, i gymnastiksalen eller kreative aktiviteter. 

Den voksne kan ”gå ved siden af”, dvs. at de voksne er følger barnets initiativer og 

idéer og byder ind med viden og/eller gode idéer. Altså følger den voksne 

børneperspektivet. 

Den voksne kan ”gå bagved”, dvs. vi er på afstand og iagttager og bryder kun ind, hvis 

det er nødvendigt. Hermed giver vi børnene rig mulighed for fordybelse med mindst 

mulig afbrydelse og tro på barnets evne til at udfordre sig selv. 

 

Læring finder også sted gennem dagligdagens mange rutiner, fx 

 

- Aflevering, hver barn har sin rutine 

- Garderoben  

Spisning: 

o vaske hænder, finde drikkedunk, finde sin faste plads, Rip, Rap og Rup – 

på tværs af alder 

o Almindelig bordskik, venter på alle, alle spiser af det samme mad, som er 

sundt, nærende og primært økologisk mad 

o Inde (vinterhalvår): morgensang inden formiddagsmaden 

 Morgensang: A4 ark med 8-10 sange som gælder for en måned. 

Sangene er en blanding af gamle børnesange, nyere børnesange 

samt årstidssange. 

o Inde (vinterhalvår): oprydningshold, som rydder formiddagsmaden væk og 

leger lidt og går sidst ud -> giver bedre plads i garderobe 

o Bordformand, madpakkesang til frokost 

 

• Samling gruppevis 

o Højtlæsning, rim/remser, sang 

o Små regellege 

o Opmærksomhedslege, fx lytte, huske 

o Motorikbaner, gyngeture 

 

• Hvile: 

o Puttes i soveposer 



o Godnatsang og hvile i 20 min. 

 

 

Vi er ude dagligt året rundt og oplever forskelligt vejr –  

• vi flyver med posedrager i blæsevejr  

• vi kælker og bygger snemænd, når det har sneet, vi tjekker om søens is kan 

bære i frostvejr (og får måske en skøjtetur) og vi laver snelygter 

• vi ser blomster og træer springe ud og lader solens stråler varme os 

• vi køler os med vandleg og vandrutsjebaner om sommeren  

 

4. Forældrerådet 

 

Stor tak til forældrerådet for deres indsat gennem det sidste år.  

 

Kort fortalt er forældrerådets opgave tredelt: 

• Forældrerådsmedlemmerne har været behjælpelige med praktisk 

hjælp/arbejdskraft ved arrangementer, bl.a. kaffedag og i dag 

• Ikke mindst er forældrerådsmedlemmerne gode sparringspartnere på vores 

møder, hvor der gives respons på stor og småt fra vores hverdag 

• Forældrerådet er ligeledes den samlede forældregruppes talerør og 

forslag/spørgsmål fra forældrekredsen tages op på møderne 

 

5. Forældreopbakning 

Sidst, men ikke mindst, STOR TAK for den altid store forældreopbakning. Det er så 

dejligt, at I er interesseret i at gøre dette dejlige sted endnu dejligere  

Og det er både, når der er arbejdsdage, Åbnet Hus, brug for boller til kaffedage, 

deltagelse i fællesspisning mm. 

 


