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Mange børn – ekstra medarbejdere 

 

Et gennemgående tema for det forgangne år har været børnetal. Vi har oplevet en god tilgang til både 

vuggestue og børnehave, hvilket selvfølgelig har haft den følge, at vi kom til at mangle hænder. Derfor har 

der været flere nye ansigter forbi siden sidste forår. 

Emma er et godt navn og vi har været heldige at få flere af slagsen. Udover Emma, som går i børnehave, fik 

vi Emma Larsen ind i børnehaven i løbet af foråret for at hjælpe de travle pædagoger og medhjælpere. Hun 

fortsatte så i vuggestuen efter sommerferien og i løbet af efteråret blev der endnu mere at lave, så i 

forbindelse med Lines sygemelding i efteråret, fik vi Emma Bune ind som ny medhjælper i børnehaven.  

Foruden de tre Emma’er i børnehaven og vuggestuen får vi til tider besøg af en eller flere Emma’er og 

andre fra skolen. De store skolebørn, der af og til kommer forbi efter skoletid, kan være en stor hjælp i de 

travle eftermiddagstimer. Opgaverne er mange; børnene skal ind fra legepladsen, sovebørnene skal op og 

skiftes og alle skal have lidt eftermiddagsmad. Med de mange nye små, er der blevet rigtig mange, der skal 

sove til middag. Det kræver god logistik at arrangere ti eller flere børn på madrasser, få dem til at sove på 

nogenlunde samme tid og tage dem op efterhånden som de vågner eller skal vækkes. 

Men NaturMusen har nogle fantastiske medarbejdere, der hver dag knokler for at få alt det praktiske til at 

gå op i en højere enhed og samtidig har pædagogikken og samværet med børnene i fokus. 

Ud over de mange Emma’er har også andre voksne været forbi NaturMusen: 

Lenette blev i januar 2017 ansat som ekstra pædagog i vuggestue. 

Kathrine, som er pædagogstuderende, var i praktik i børnehaven hen over efteråret. Det er altid et 

forfriskende pust at få en studerende ind. En der stiller masser af undrende spørgsmål og sætter ting i gang, 

som det faste personale kan inspireres af og glædes ved. 

Endelig har vi haft Sabine Stentoft inde som ekstra tilkaldevikar i forbindelse med de lidt for mange 

sygemeldinger blandt personalet det seneste år. Line blev i efteråret sygemeldt pga smerter i nakken, 

Bolette fra december til april med brystkræft og senest Bodil med modermærkekræft. De er dog alle 

sammen kommet godt igennem og er alle glade for igen at kunne fordybe sig i det arbejde, som de er så 

engageret i. Vi er selvfølgelig også glade for at de er tilbage i fuldt vigør. 

Vi har desuden haft forskellige i praktik i kortere eller længere tid. Helle Garner var i et fire ugers forløb i 

vuggestuen – en fantastisk håndsrækning i det travle vuggestueliv. 

Kristian har været i ungdomspraktik i SFO’en og i næste uge starter Samira fra Syrien et praktikforløb som 

er et led i hendes integration, ligeledes i SFO’en. 

 

 

I børnehavedelen udvikles der konstant på pædagogikken. I forbindelse med det øgede børnetal, har vi 

måttet strukturere os på en ny måde, så vi bruger alle de mange inde- og uderum vi har. Vi har valgt at 

aldersopdele børnegruppen i langt højere grad en tidligere. Det giver mulighed for at differentiere 

aktiviteterne i forhold til alder og formåen. 

 

Eksempelvis har vi hen over vinterhalvåret udviklet på brugen af yoga i børnehaven. Dvs. Line og Bodil har 

udviklet! Børneyoga er ikke bare yoga for børn. Bodil og Line har via et gennemfør kursus i helteyoga 

introduceret en ny ramme om yogaen, der i langt højere grad taler til drengene. At få lov til at løbe rundt 

med lange træstave, lege supermand eller lave øvelser, hvor man er en løve, der brøler højt, er virkeligt 

noget mange dreng (og piger) synes er sjovt. 

Omkring måltiderne har vi indført sange og remser der er inspireret af yogaen. De genkendelige ritualer før 

frokost er noget specielt de yngste finder tryghed i. De hører den samme remse igen og igen og ved derfor 

hvad der skal ske lige inden madpakkerne åbnes. 



Men yogaen stopper ikke her. Bodil og Line brænder så meget for yogaen, at de har arrangeret en 

workshop, hvor alle med tilknytning til Grønbjerg Friskole og andre interesserede kan få et lille indblik i 

yogaens verden. (denne må dog aflyses pga. for få tilmeldinger) 

Så når vi skriver på vores hjemmeside at ”vi bruger børneyoga som en aktivitet, der skaber ro og glæde 

blandt børnene.” er det ikke bare tomme ord uden handling bag. 

 

Men som sagt, vi fordeler os over hele matriklen, så mens en gruppe børn har yoga i gymnastiksalen er en 

anden gruppe i gang med kreative sysler i SFO’en og en tredje gruppe er på legepladsen. Vi prioriterer at gå 

på legepladsen om formiddagen med de yngste, der skal sove til middag – også de dage, hvor vi ikke er i 

skoven. Legepladsen er ikke det sted, hvor børnene kommer når personalet ikke lige ved hvad de skal, men 

et rum for dannelse af sociale relationer og venskaber, brug af kroppen og af fantasien og meget mere. 

Der er næppe noget bedre for vi travle forældre end at vide, at vores børn har været ude og få frisk luft og 

brugt kroppen i løb og leg i løbet af dagen. Når vi trætte kommer hjem fra arbejde og institution, er der 

sjældent tid eller overskud til udeleg og da slet ikke i vinterhalvåret. 

 

Naturen har stadig en vigtig plads i pædagogikken omkring NaturMusen.  

Vuggestuen har fået en Christianiacykel, så de hurtigt kan transportere sig ud i naturen. En ny mulighed for 

transport fra A til B der bruges i stor stil og som børnene elsker. 

 

NaturMusen – ja hele skolen – har fået en lavvo i skoven. 

En lavvo består af et skelet af granrafter og en kraftig kanvasdug ovenpå. 

Granrafterne vi skulle bruge dertil var gennem mange hænder inden de kunne stilles op. Først var et par 

glade elever fra 7. klasse med i en plantage ved Skjern for at fælde de slanke graner, der skulle bruges. 

Træerne skulle afgrenes og måles op, så vi havde det antal vi skulle bruge. Hjemme på skolens 

parkeringsplads blev afbarkningen foretaget af dels nogle børnehavebørn og dels nogle forældre til en 

arbejdsdag. Men mange rafter lå stadig med bark og i skoven kunne vi så bruge hele sommeren til at 

afbarke med båndknive ført af børn helt ned til 3årsalderen. Mange ville prøve og enkelte var vedholdende 

helt frem til den dag hvor rafterne var klar til at blive sat op. I september blev teltet endelig rejst og er nu til 

glæde og gavn for både store og små, når skoven bliver besøgt. 

 

Samarbejde på tværs af alder er noget af det vi stræber efter på Grønbjerg Friskole og i NaturMusen. Et 

tydeligt eksempel på netop dette, var da 8. og 9. klasse var taget med børnehaven i skoven. De store havde 

planlagt forskellige aktiviteter og opgaver for de små. I sådan et forløb, er der noget at lære, både for 

skolebørn og børnehavebørn. Skolebørnene lære at finde på aktiviteter og formidle det til de små på en 

måde, der fænger. Og for de små, sjove aktiviteter om natur, der også var meget lærerige. Det lykkedes i 

stor stil at bringe store og små sammen. Myrer og Frøer følte sig i hvert fald godt tilpas i de stores selskab – 

kæmpe store børn som hurtigt bliver forbilleder for de små.  

 

I august 2016 havde vuggestuen 1. års fødselsdag. 

Det er slet ikke til at fatte at vi nu snart kan fejre 2 års fødselsdag i vuggestuen. 

Men med tiden har vuggestuen konsolideret sig med en god og faglig funderet praksis, hvilket har skabt det 

gode ry, vi efterhånden har fået. 

Det er efterhånden et godt stykke tid siden vi for første gang kunne melde alt optaget i vuggestuen. Som 

det ser ud lige nu, kan vi med ro i sindet se mindst et år frem i tiden, hvor vuggestuen vil være fyld op med 

glade unger. Godt hjulpet på vej af det så omtalte babyboom i Grønbjerg – fortsæt endelig med det! 

Det er ikke mindst det dygtige personales fortjeneste, at vi kan sende et signal ud til omverden, om stor 

faglighed i det pædagogisk arbejde. 

 



Netop fagligheden har vi konstant fokus på. I NaturMusens målsætning hedder det at vi vil være det 

fortrukne pasningstilbud i lokalområdet, et mål vi kun kan række ud mod gennem et solidt pædagogisk 

arbejde, med afsæt i såvel lovgivningen på området som tilegnelse af nogle af de mange nye pædagogiske 

strømninger, der er i tiden. Hvis vi ikke følger med og konstant dygtiggøre os, bliver vi sat tilbage og vil ikke 

blive det foretrukne valg. Succes kommer ikke af sig selv. 
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