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Hjælp vi skal ud hele dagen



Dorte Grønkjær

• Dorte Grønkjær er pædagogisk leder i 
et stort dagtilbud som rummer en stor 
by institution og to naturinstitutioner 
med børn i alderen 0-6 år.

• Der arbejdes med natur, udeliv og 
science i en bæredygtig kontekst.

• Uderummet er bærende for 
børnemiljøet og fokusset ligger på, 
hvordan en bynær legeplads kan være 
foranderlig og med til at understøtte 
det nysgerrige, eksperimenterende og 
kreative barn



Vores 
oplæg

Del. 1.

Hjælp jeg skal ud med børnene og andre materialer til dagtilbud

Hvad ved vi om pædagogers arbejde I naturen?

Corona perioden? 

Del 2

Hvad kan vi gøre udenfor på tur I vinter månederne

Hvad med udearealet ?

Debat

Hvordan løste Langnæsstien at alle var ude i vuggestuen, i 
børnehaven, i naturbørnehaven hvad kan man udenfor 
bygningerne?

Hvordan er gejsten her i 2021 med forventning om at 2020/2021 
bliver fremtidens arbejdsformer ?

hvad skal pædagogerne kunne for at det lykkes?

Hvilke gode/problematiske erfaringer har I fået om brug af 
uderummet til leg læring science bæredygtighed

Er der erfaringer fra Aarhus kommune der kan bringes videre



Ny hjemmeside 



Diverse publikationer til dagtilbud



Hvad ved vi?



Smagsprøve på video til 
forældresamarbejde



Det ved vi



Covid 19 –
“Hjælp jeg 

skal ud”

• Pædagogerne sagde  om foråret:

• Det har betydet lange lege over flere dage, idet 
børnene har vidst hvem de var sammen med. De 
har fx bygget huler, som de har leget meget lange 
lege i og omkring med de samme børn. 

• Børnene har ikke skullet ”shoppe relationer” idet 
gruppen har været givet.

• Det har været muligt at følge det enkelte barn 
tættere og se nye sider.

• De lange dage har muliggjort længere ture 
udenfor institutionerne.

• Langsommelighedens pædagogik versus fokus på 
hurtige resultater



Nu er det 
vinter!!!

• Regn og blæst og udeliv

• Nedslidte udearealer med megen jord

• Mindre aktivitet – ingen smådyr, frugter, planter 

• Kulde, huer, handsker 

• Mørke og mindre lyst til at være ude

• Hvad kan man gøre derude?

• Med vægt på trivsel, leg og undersøgelse



Inspiration

Vestrehus.dk



Inspiration

Groennespirer.dk (350 naturaktiviteter)



Hvor kan man blive inspireret til 
Efterår/Vinter

Skoveniskolen.dk



Udearealer



Udearealer?

• Er der sket ændringer I jeres rolle på udearealet?
• Div. Roller fx Iagttager af lege –

deltager/igangsætter – pædagogiske aktiviteter
• Er der steder som er særligt velegnede til 

samtaler, samlinger, observation mv
• Diskuterer I fx relationsarbejde på udearealet
• Hvad med børn som ikke kan lide at være 

udenfor?
• Er I altid klar til at tage på småture (rygsæk, vogn, 

områder i nærområdet)

Afsted på tur. Gør det nemt at komme afsted og pak, så I ikke skal nå hjem til 
frokost. Hvert barn har sin egen taske med det nødvendige, de voksne husker 
han̊dsprit og solcreme Det vigtigste er, at pakning og planlægning ikke bliver 
uoverskueligt, så hellere en kort, spontan tur. 

Legepladsen er et læringsmiljø med masser af muligheder. Fordel jer med 
forskellige tilbud til de vilde og de stille. Har alle pædagoger på institutionen 
fundet plads tid deres særlige kompetencer på udearealet- sprog, bevægelse, 
æstetiske processer, natur, sociale kompetencer mv.



Påklædning



Hvordan 
gøres 

udelivet 
lettere?



Bål og aktiviteter omkring et bål



Bålaktiviteter



Ildsteder! Flere tilgange



Andre muligheder ☺

• Se på sne på fx glasplader

• Fodre fugle

• Se på spor alle vegne

• Lave snefigurer

• Undersøge regn

• Bygge huler der kan give læ (regnslag, 
presenninger mv.)

• Vand, is, islygter – vand i balloner

• Fryse og smelte



Science i uderummet

Hvad kan pædagogerne i Spiren?
Formulere en overordnet vision med science i børnehaven
Støtte og gennemføre lange forløb hvor børn deltager efter 

interesse
Lytte til børnene og forstyrre dem (og forældrene) passende



Samtale:

Debat
Hvordan løste Langnæsstien at alle var ude i vuggestuen, i 
børnehaven, i naturbørnehaven hvad kan man udenfor bygningerne?

Hvordan er gejsten her i 2021 med forventning om at 2020/2021 
bliver fremtidens arbejdsformer?

hvad skal pædagogerne kunne for at det lykkes?

Hvilke gode/problematiske erfaringer har I fået om brug af 
uderummet til leg læring science bæredygtighed

Er der erfaringer/viden fra Aarhus kommunes undersøgelser der kan 
bringes videre?



Seje ting I børnehaven

• Danmarks største naturvidenskabelige talent i 
2015


