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En miniudannelse om livet i naturen
og børns inddragelse.

Dansemyggene

Område Nord lancerer et grønt tilbud til en
pædagogisk medarbejder i hvert af vores 11 huse. Vi
er blevet inspireret af et tilsvarende projekt som
Frederikshavn Kommune søsatte for nogle år siden.
Deres og vores målsætning hedder helt enkelt: ”Flere
børn i naturen”.
Sammen med naturvejleder Helen Holm har vi udviklet
vores eget projekt som vi kalder ”Dansemyggene”.
Dansemyggene er vores indspark til at kvalificere
Nord`s arbejde med inddragelse af børn i naturen. Vi
har valgt at fokusere på fire elementer, som kan give
den super inspirende naturtur med børnene. Vi
fokuserer på hvordan man kan give fortællingen liv i
naturlige rammer, få faglig viden, få lege ideer med
udgangspunkt i det naturfaglige og inddrage science
som det fjerde element.
Vi håber, at Dansmyggene bliver en succes og vi vil
arbejde hårdt på at sikre, at uddannelsen
gennemføres og udvikles i årene fremover.
Med grøn hilsen
Områdeleder Bettina Dyrvig, Naturvejleder Helen
Holm, Pæd. leder Kirsten Richardt og Pæd. leder
Anders Andersen

Uddannelsen
Dansemygge uddannelsen er et forløb over 9
kursusdage igennem 2017 og 2018, som skal give alle
børnehaverne i område Nord mere erfaring med
aktiviteter med og i naturen. Kursusforløbet løber
over et år og har 9 kursusdage med fagligt indhold om
natur og metoder og deltagernes arbejde med at
skabe aktiviteter til egen praksis.
I mellem hver kursusdag er der arbejde med
forberedelse og gennemførelse af aktiviteter dels i
studiegrupper og dels hjemme i eget hus.
Aktiviteterne indarbejdes i lærerplanerne i
børnehaverne, så de kommer ind i den store
sammenhæng. Kursusledelsen giver sparring på
planlægning og aktiviteterne efter behov og aftale.
Kursusdagene er både teoretiske og praktiske. De
foregår i område Nord`s lokal områder bl.a i
børnehaverne og i den omkring liggende natur. På hver
kursusdag præsenterer 2 af kursisterne den aktivitet,
de har afholdt i eget hus siden sidste kursusdag. De
får efter en aftalt model respons fra de øvrige
deltagere.

De første to dage holdes som internat på Avnø
Naturcenter med start kl. 9.00 den første dag og
afslutning kl. 15.00 den anden dag. Den aller sidste
dag i forløbet holdes på Næsbycentret ved Glumsø,
hvor hver børnehave har en børnegruppe med, der
afprøver kursisternes aktiviteter. .
Dagen afsluttes med overrækkelse af diplom.

Dag 1 og 2, den 27.-28.april
– Avnø Naturcenter, Flyvervej, Lundby
Temaerne de første to dage er: introduktion til
kurset, oplæg ved Lasse Edlev om Børn og Natur.
Aktiviteter og undersøgelser ved kysten, logbog,
lærerplaner, mad på bål, oplæg om og arbejde med
historiefortælling, tematiserede lege og udvikling af
jeres egne aktiviteter. Se mere om Lasse i linket:
http://edlev.info/profil-2.html

Efter kursets afslutning mødes deltagerne et par
gange om året til faglig inspiration og
erfaringsudveksling.

Kursusdagene er kl. 9-15 med husene i område Nord
som værter, samt besøg på udvalgte steder.
I skal selv medbringe madpakker og drikke vare.

Indhold på de 9 kursusdage:

Kursusdag 3, den 16. juni 2017
– Haletudsen Nyvej 11 Glumsø
Opsamling på erfaringer med aktiviteter hjemme i
husene hen over sommeren, aktiviteter og
undersøgelser af insekter, sommerfugle,
bænkebidere, edderkopper og andet der flyver,
kildrer, kribler, krabler og bider. Lege og den gode
historie, samt jeres eget arbejde med planlægning af
aktiviteter til gennem førelse hjemme i husene.

Kursusdag 4, den 25. august 2017
– Eventyrhuset Birkevænget 199 Herlufmagle
Opsamling på aktiviteterne hjemme fra husene..
Arbejde med den naturvidenskabelige metode – vi
undersøger hvad vi er nysgerrige på og får ny viden.
Planlægning af egne aktiviteter og lege med
naturvidenskab.
Kursusdag 5, den 6.oktober 2017
– Ravnstrup sø Naturbase
Opsamling på jeres erfaringer med aktiviteter
hjemme fra husene. Hvordan vi kan arbejde med
efteråret i skoven? . Træernes forberedelse til
vinteren ? og viden om svampe. Vi skal lege flere lege
og så skal vi arbejde videre med historiefortælling og
jeres egne aktiviteter.
Kursusdag 6, den 24. november 2017
- Ønskeøen Mælkevejen 1 Næstved
Det er ved at blive vinter og vi skal arbejde med
dyrenes vinterstrategier og vores egne lege, hvor vi
får varmen, naturundersøgelser på lærerplanen og
erfaringerne med jeres egne aktiviteter.

Kursusdag 7, den 19. januar 2018
– Glumsø Børnehus Ny skolevej 4 Glumsø
Erfaringer med vinteraktiviteter hjemme i husene og
næste udviklingstrin. Arbejde med ideer til bål,
brænde, mad og knive. Historier om bålet og lege der
holder os varme.
Kursusdag 8, den 2.marts 2018
- Himmelhøj – Alfehøjvej 85 Fensmark
Opsamling på aktiviteter hjemme fra husene.. Lege
aktiviteter og fortællinger om spiring, frø og forår.
Forberedelse af aktiviteter til næste gang.
Kursusdag 9, den 20. april 2018
– Næsbycentret ved Glumsø
På denne dag inviterer vi børnehaverne i Nord til at
komme og deltage i vores egne aktiviteter.
Afrunding på kurset og hvad er næste skridt:
Hvad har jeg lært af kursusforløbet?
Hvad er mit næste skridt? Netværksgruppe for
naturpædagoger i Nord – form og metoder.
Overrækkelse af diplomer.

