Vi tilbyder gode forhold, såvel inde som ude…..
Naturbørnehaven er en profilinstitution, der tager udgangspunkt i naturen som
vores læringsmiljø. Tilgangen med det naturalistiske miljø sammenkobles med
science værdier i vores daglig pædagogisk praksis. Det vi sige, at vi betragter
naturen som børn. Vi anlægger ikke videnskabelige betragtninger og modeller,
men der imod forstår naturen som den foreligger. En sådan
hverdagsbevidsthed er bl.a. præget af den forståelse at dyr og planter
fungerer på samme måde som mennesker(en antropomorfisk forklaring). Vi
formidler en tænkning til børn præget af konkrethed, fx at planter vokser ved
at blive vandet (ikke på grund af fotosyntese).
I vores fagpædagogiske udgangspunkt tænker vi i et inkluderende miljø, hvor
der arbejdes med bestemte temaer gennem hele sæsonen, hvortil de
pædagogiske læreplaner er i fokus, med en faglig underbyggelse af Howard
Gardners ”De mange intelligenser” (MI). Alle vores temaer er skema lagt i
SMITTE-modeller, og bruges som vores arbejds-/, dokumentation-/ og
evalueringsredskab.
I samarbejde med bestyrelsen laves der årligt evaluering af vores praksis, og
personalet afholder en pædagogisk dag, hvor der evalueres på sæsonen, hvad
var godt og hvad skal vi være bedre til?
Med disse tanker planlægges den kommende sæson, hvor en årsmålsætning
opdeles i ½ halvårsplanlægning, dernæst i kvartalsmål, månedsplan og i vores
uge-/dagsplaner.
Vi ønsker at renovere vores legeplads, og få bygget op omkring MI, således at
børnene både i organiseret og uorganiseret (fri leg), kan øve sig på
færdigheder, der er i tråd med vores faglige tilgang. Denne proces vil fra
efteråret 2017 være et innovativ projekt, der vil foregå i samarbejde med UCL
(pædagogisk seminarium).
Dyr er en del af vores hverdag, der er høns, kaniner, marsvin, får og lam. Vi
benytter os meget af områdets rige dyr- og planteliv. På en egen
matrikelgrund har vi højbede med grøntsager og krydderurter.
Vi har en madordning hver onsdag, hvor vi med ovennævnte også tænker fra
”jord til bord”. Det er børnehavens filosofi, at være økologiske hvor det giver
mening for os ressourcemæssigt. Se kostkultur
En del af Naturbørnehavens værdier findes gennem den store
forældreopbakning til konceptet, hvor man kan være aktive i bestyrelsen eller
støtteforeningen. Der er også 2 arbejdsdage om året, hvor der hjælpes til af
alle.
Naturbørnehaven samarbejder med mange instanser, såsom Naturskolen,
kommunerne, UCL Lillebælt, Jobcentre etc., alt i alt for at gøre vores tilbud
bedre, og opdateret på den viden, som der er valgt til vores tilbud. Vi arbejder
også på at få venskabsinstitutioner, hvor vi kan lave intern udveksling, så

børnene oplever flere eller andre miljøerne end det som tilbydes i dagligdagen.
Gennem vores ”åben låge dage” har vi en mere direkte kontakt til dagplejerne
i nærmiljøet. Ledelsesmæssigt er der kommunalt samarbejde og vidensdeling,
og der er opbygget et netværkssamarbejde med de private tilbud.
I daglig praksis, har vi en anerkendende tilgang, gennem en positiv
psykologisk vinkel. Vi ønsker, at tage udgangspunkt i barnets værdier, gennem
disse løfte de udfordringer der måtte være. Der arbejdes med inkluderende
miljøer, sprog og bevægelse i det fundamentale arbejde. Alt hvad der giver
mening at lave udendørs, udføres i vores naturalistiske omgivelse. Det hele er
med de personlige og sociale kompetencer i fokus, for dernæst at udbygge
med de øvrige kompetencer.
Et citat fra Charles Darwin, som underbygger vores filosofiske tilgang:
”Det er ikke den stærkeste art der overlever, ej heller den mest intelligente,
men den som er mest forandringsvillig.”
Vi vil gerne være en inspiration til andre institutioner i et bredt samarbejde.
Vise et pædagogisk praksis miljø med fokus på naturen, som barnets læring til
nye færdigheder.
Med denne vinkel og de andre værdier, er vores mål at gøre børnene klar til
den kommende skoletid”. Med højt til loftet og en masse frisk luft i sunde
omgivelser. Den naturlige nysgerrighed i ”højsædet” og stadigvæk tilbyde ex.
finmotoriske og sproglig kompetencer som en styrkelse til livets næste epoke –
Robusthed er vores mål!

