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Vi vil være bedre end det kommunale pasningstilbud! 

Med det for øje, har NaturMusen gennem det sidste år arbejdet hårdt på at give børn og forældre en tryg 

og tillidsskabende hverdag. Vi vil ikke bare gøre det godt nok. Vi anstrenger os hver dag på at have 

fagligheden i orden og samtidig udvise et stort engagement i arbejdet. Det kan tydelig mærkes på 

personalet, hvor meget de brænder for sagen og ønsker at gøre NaturMusen til et levende og dynamisk 

sted. Det vil jeg gerne sige tak for. Det gør det nemt for mig som leder, når personalet motiveres gennem 

ægte interesse for faget og for de familier der er tilknyttet til NaturMusen. 

Det er de aktiviteter, hverdagen er fyldt ud med, der viser hvor alsidig NaturMusen er. Natur og Musik er 

stadigvæk det, der skal være kendetegnende for NaturMusen. Men det skal ikke bare være hurraord som 

hives frem når nye familier er på besøg. Der skal være substans i ordene, og i årets løb, har personalet vist, 

hvor forskelligartet de to temaer kan være. Der bliver hele tiden udviklet på aktiviteter og pædagogik! 

Natur 

I forhold til naturdelen har de to ugentlige skovdage i sommerhalvåret stadig en vigtig plads. Vi værner 

meget om dem og ser stadig stor værdi i at give børnene en oplevelse af naturen på nærmeste hold. Men vi 

har gennem forskellige projekter og tiltag udvidet emnet natur. 

Vi har taget naturen indendørs ved at lave et terrarium med vandrende pinde, akvariet er blevet skiftet ud 

og nye fisk er kommet til og redekassen med kamera, har vist hvordan fugle lægger æg, som klækkes ud og 

hvordan ungerne senere flyver bort fra kassen.  

Derudover er undreskabet i glassalen konstant i udvikling. Underlige objekter fra naturen fylder skabet. 

Noget er let genkendelig mens andet skaber forundring og skærper nysgerrigheden. Vi finder ofte ting, der 

ender i udstillingen, når vi er på tur. Det hænder også børnene kommer med ting, de har fundet hjemme og 

som de syntes skal i undreskabet.  

Dette år har vi haft et naturemnet: Mink! 

Emnet startede i slutningen af Maj med et besøg på Ørnhøj museum, hvor der var en udstilling omkring 

mink. Senere blev det til et besøg på en minkfarm, hvor de små hvalpe blev studeret på nært hold. 

Under pelsningssæsonen fik børnene igen mulighed for at opleve dele af minkavlen på nærmeste hold. At 

se pelsningen kan for nogle voksne virke som en temmelig voldsom oplevelse, men børn er mere 

umiddelbare og ser pelsningen som noget helt naturligt. 

Endelig har børnene på nært hold set pelsningen af dyr i børnehaven. Både en ilder, en brud og en ræv har 

mistet frakken i år. 



Vi har med emnet forsøgt at give børnene en forståelse af naturens gang: man bliver født, man lever og 

man dør! 

 

Musik 

Musikdelen er særlig aktiv i vinterhalvåret hvor torsdagsmusik for de yngste og musik sammen med 0. – 1. 

klasse efterfulgt af morgensamling for Humlebier er faste punkter på ugeplanen. 

Men musik er meget mere end at synge og danse. Det musiske kan give sig til udtryk på mange 

forskelligartede måder. 

Yoga og mindfulness har været en integreret del af NaturMusen i efterhånden et stykke tid, men er med 

Bodil og Lines uddannelse til yogalære rykket et niveau op. 

De kan nu qua deres uddannelse lave yogaaktiviteter fra børnehavealderen og helt op til 9. klasse. De har 

da også allerede afholdt dage, hvor de forskellige klassetrin har fået mulighed for at få et indblik i Kundalini 

yogaens verden. 

Efter yoga er blevet et fast punkt til ugeplanen, oplever vi hvordan børnene finder en ro i en ellers så travl 

hverdag. Efterhånden som de er blevet fortrolige med øvelserne, har vi oplevet hvordan børnene tager det 

lærte med sig i legen. Blandt andet er vejrtrækningsøvelserne og solsangen pludselig blevet en helt naturlig 

del af børnehavelivet. 

Jeg vil derfor gerne sige Jer tak, Bodil og Line, for den store indsats i har gjort, for at forny NaturMusens 

aktiviteter og måden at drive pædagogik på. 

Fælleskab på tværs 

Et emne der har fyldt rigtig meget i løbet af det sidste år er brobygning til skoledelen. 

Det er efterhånden blevet helt naturligt for børnehaven og skolen at bruge hinanden. 

Et tydeligt eksempel er, da Ringkøbing i september fik besøg af Dronningen og prinsen. Børnehaven havde 

bestemt sig for at tage til der ned, men da Camilla hørte det, var hun hurtig til at arrangere det sådan at 6. 

klasse kunne komme med. 0. klasse meldte sig også på banen så bussen var godt fyldt af store og små. Hvor 

var det fantastisk at opleve, hvordan store børn tog sig af de små. Der var på intet tidspunkt fare for at 

nogen skulle blive væk i menneskemængden. 

Også aktiviteter som sponsorløb, temaugen ”Plys Town” og dramaugen er tydlige eksempler på, at vi i 

Grønbjerg Friskole og NaturMusen mener det, når vi siger, at vi her på stedet værner om fællesskabet. 

Dette fællesskab er ligeledes tydeligt i dagligdagen, hvor skolebørn og børnehavebørn forenes i leg i 

morgentimerne inden skolestart. Men også eftermiddagene på legepladsen ser vi den enorme værdi det 

har for vores børn at store og små kan og vil bruge hinanden. 



Det er ikke en selvfølgelighed at et sådan fælleskab opstår. Det er fordi vi vil det! 

En del af Grønbjerg 

At være en del af Grønbjerg by, er ikke nogen ligegyldighed.  

Vi har i det forgangne år systematiseret det gode samarbejde vi har med byens dagplejere. Hver anden 

fredag har vi besøg af dagplejen, hvor store og små mødes på legepladsen og de små så småt præsenteres 

for børnehavelivet. Det er af stor værdi at børn i børnehaven kan møde deres små søskende, men lige stort 

er det, at de små får mulighed for at blive udfordret af børn, der er lidt ældre end de selv.  

Vi forsøger også at lave deciderede dagplejedage, hvor dagplejebørnene har en formiddag i NaturMusen 

med aktiviteter både ude og inde. 

Grønbjerghjemmet er også en samarbejdspartner vi har stor glæde af at besøge. 

I foråret var en gruppe af de yngste børn på besøg til en musikformiddag, hvor børnene sang for 

Grønbjerghjemmets beboere og personale, men hvor der også var fællessang. 

En stor oplevelse for både gamle og unge. 

Omkring fastelavn blev det til endnu et besøg på Grønbjerghjemmet. Børn og beboere var klædt ud og slog 

katten af tønden i dagligstuen. Efterfølgende var der fastelavnsboller, slik og saftevand til alle. 

Vi vil fremadrette fortsætte dette samarbejde ikke mindst fordi det giver børnene indsigt i hvad det vil sige 

at være gammel og have forskellige handicaps, men også fordi der ligger stor værdi i, at være med til at give 

Grønbjerghjemmets beboere og NaturMusens børn en fælles oplevelse. 

De fysiske rammer 

NaturMusen er ikke som den var sidste år. 

Hvert år sker der nye forbedringer i retning af gøre NaturMusen til det bedste pasningstilbud i området. 

Vi har nogle fantastiske rammer og med hjælp fra forældre og ikke mindst Karsten, bliver rammerne 

omkring NaturMusen bare bedre og bedre. 

I september kunne vi endelig klippe snoren til de nye låger, der forbinder børnehavens gamle legeplads til 

skolens legeplads og derved gøre det til én stor legeplads. Jeg vil i den forbindelse rette en stor tak til Abildå 

smedje som med stor dygtighed har gjort dette muligt. 

Lige nu sker der mange ting i forbindelse med oprettelsen af vuggestue under Grønbjerg Friskole – 

NaturMusen. 

Med hjælp fra en flok forældre blev de gamle lokaler i løbet af få dage forvandlet til et stort hul i jorden. 

Det hele skal nu bygges op fra bunden med hjælp fra lokale håndværkere og frivillig hjælp fra Jer forældre. 

Byd Jer endelig til, hvis I vil give en hånd med til byggeriet. 



Jeg vil gerne sige tak til Karsten og de forældre, der allerede har været med til at gøre NaturMusen til et 

fantastisk sted at være barn. 

…og på forhånd tak til de, der senere gennem byggeriet vil give en hånd med. 

Personale 

Der sker hele tiden nyt på personalefronten. 

Lige inden sommerferien 2014 måtte vi sige farvel til Ann-Sofie og Sead. 

I Seads sted blev Henrik Juelsgaard ansat med sin stilling delt mellem børnehave og SFO. Fra årsskiftet blev 

hans stilling imidlertid ændret til indskolingen og SFO’en. 

Karen blev fast medhjælper fra august til januar, hvor Annedorte kom tilbage fra barsel. 

I januar blev det så klart at budgettallene for 2015 ikke så for godt ud i forhold til NaturMusen på grund af 

faldende børnetal. Vi var derfor nødsaget til at finde pengene ved at skære i arbejdstiden hos personalet. 

Ved hjælp af stor offervillighed blandt personalet lykkedes det dog at finde en løsning. 

Nu står vi så over for en vuggestue, der selvfølgelig også skal bemandes. Sammensætningen af 

personalegruppen er en udfordring vi så småt er begyndt at tage hul på. 

En anekdote 

Slutteligt vil jeg fortælle en lille anekdote omkring det fællesskab der hviler over Grønbjerg Friskole og 

NaturMusen. 

En forældre fortæller, at da han en eftermiddag skulle hente sin dreng, var hoppepuden åbnet efter en lang 

vinterpause. Skolebørn og børnehavebørn hoppede lystigt omkring på puden, men af og til kan det ske at 

en stor skoledreng på 35 kg får et børnehavebarn på under 20 kg til at ryge temmelig højt op for 

efterfølgende at falde og måske slå sig. 

Her oplever faderen hvordan store skolebørn hjælper små børnehavebørn når de gang på gang falder og 

måske slår sig. Med dette eksempel vil jeg fortælle, hvordan fællesskabet på Grønbjerg Friskole og 

NaturMusen ikke bare er ord på et stykke papir, men er en helt naturlig måde at være sammen på dette 

dejlige sted.  

 


