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Att: Per Timm Jensen

Vedr: sagen om Naturbørnehuset

Med direkte afsæt i Sorø kommunes egen børne- og unge/ kultur- og fritids politik vil vi,
forældrebestyrelsen i Naturbørnehuset Fuglereden i Munke Bjergby, argumentere for, hvorfor Sorø
kommune har god grund til, at være stolte af det tilbud der findes lige her, midt i kommunen.
Pædagogikken i naturbørnehaven tager afsæt i en naturpædagogisk praksis. Den pædagogiske praksis
veksler mellem aktiviteter, oplevelser og leg i og med naturen. Naturbørnehaven bærer, som den eneste
institution i Sorø kommune, friluftsrådets grønne flag. Det er en grøn mærkningsordning som gives til
børneinstitutioner som opfylder særlige krav. Det er en synlig anerkendelse for de institutioner der
arbejder med naturen og lever i en grønnere hverdag.
Børnehavens fysiske rammer giver mulighed for, at hver børnegruppe, både ude og inde, har eget ”bosted”
hvorfra gruppens liv leves. Både ude- og inde rummene, er formet af gruppens liv og opmærksomhedsfokus. Børnene har været medinddraget mht. skabelsen af miljøet og de muligheder for aktiviteter og leg
der er. Uderummet/”Bopladsen” er ikke bare en institutionel legeplads men et ”hjem” for gruppen. Herfra
går børnenes færden ud i den vilde natur og hjem igen. Det, at hver gruppe selv har råderet og kan agere i
deres eget uderum, giver børnene en tryg og overskuelig ramme at udvikle sig, lære og opleve i. Specielt for
børn med særlige behov er denne tydelige og mere overskuelige opdeling vigtig.
Indenfor er der god plads. Dette har givet mulighed for at indrette os således at pædagogik og aktiviteter
altid kan effektueres uanset hård frost eller silende regn. Natur/leg og bevægelse kan bringes ind og foldes
ud i rum der understøtter pædagogikken og aktiviteten. Dette gælder i særdeleshed den fysiske udfoldelse
(gymnastiksalen), men også køkkenet og sløjdlokalet bliver flittigt brugt til forarbejdning af materialer skabt
og fundet i naturen. Grupperummene er indrettet så der er mulighed for, at skabe leg i mindre overskuelige
grupper. Man kan både være stille og fordybe sig, bygge og skabe og udfolde sig motorisk i mere
pladskrævende lege. Dette tilgodeser i høj grad individuelle behov, ressourcer og potentiale hos børnene.
Især børn med særlige behov, som ofte har brug for mindre overskuelige legeforløb med færre børn, har på
denne måde bedre mulighed for at udvikle sig i deres eget tempo.
Naturbørnehuset, mener vi, er særligt gode til at rumme og inkludere børn med særlige behov. Inklusion
bliver her et relationelt og kontekstuelt begreb fremfor, at have et individorienteret perspektiv. Det
kommer til at handle om det enkelte barns erfarede, oplevede og mærkbare deltagelse i hverdagslivets
begivenheder, men i høj grad også om fællesskabets evne til at muliggøre denne deltagelse. Her får

rummene og de voksnes relations- kompetence stor betydning. Naturbørnehaven sender meget sjældent
børn videre til andre specialiserede tilbud i kommunen.
Nogle af Sorø kommunes politiske mål handler om aktivt medborgerskab og større trivsel og livskvalitet hos
børn, udsatte grupper og ældre. Dette vil kommunen gerne tilstræbe ved nye tværgående samarbejder
mellem kommunale institutioner og foreninger/frivillige grupper. Naturbørnehaven er organiseret i et
lokalt forankret partnerskab bestående af: den lokale borgerforening og aftenskolen DOF Sorø kurser.
Partnerskabet, som hedder Multihuset, fungerer som vores lokale netværk og ”familie”. Netværket byder
ind med fælles aktiviteter omkring markedsdag, fællesspisning, legepatrulje, bondegårdsbesøg, m/geolog i
grusgraven, spejderliv, krybdyrs viden og meget mere. Aktiviteter og oplevelser som vi nyder godt af i
børnehavegrupperne.
Der er foretaget investeringer i shelter, natur-værksted, hønsegård, friluftshave med selvforsynings/ nytte
planter og grejbank. Dette er lavet med frivillige hænder og udefra kommende midler, søgt af naturbørnehaven og borgerforeningen i fællesskab. Borgerforening og DOF kan i fællesskab søge eksterne midler
til f.eks. forbedring af faciliteterne.
Udviklingsmulighederne for Natur-børnehaven og partnerskabet er mange. En drøm er, at stedet bliver set
og brugt som udflugtsmål med natur-oplevelser, undervisning og aktivitet for øje. Rammerne for dette er
her. Natur-Børnehuset/Multihuset kan udvikle sig til et centralt kommunalt/privat værdifuldt fællesskab
der samler kommunen. Man kommer alle vegne fra eller man kan som kommune vælge at placere en
lukket og slukket udkant centralt midt i kommunen for deling af helheden i de tre gl. kommuner. Valget er
politisk!
Naturen er den store magnet for Sorøs tilflytterskare og samlingssteder for familie og fritidsliv vurderes
højt. Følelsen af lokal identitet og sammenhængskraft starter i børnelivet. Her, i naturbørnehaven, lokalt
forankret og præsenteret i rigt mål med både natur, kultur, kunst, bevægelse. De eksisterende ressourcer
og faciliteter udnyttes gennem synliggørelse og samarbejde. Naturbørnehaven bliver i høj grad valgt til.
Forældrene kører gerne langt for, at Deres børn kan have glæde af pædagogikken og faciliteterne i
Naturbørnehaven. Dette afspejles i at børnene kommer mange steder fra i kommunen.
Der er et stærkt fællesskab på tværs af forældrekredsen. Der har lige været afholdt arbejdsdage i de
forskellige grupper og næsten samtlige børn var repræsenteret. Der er stor opbakning til
børnehaven/multihuset fra forældrene.

På vegne af forældrebestyrelsen
Formand Tanja Larsen

Mht. den økonomiske del vedr. godkendelse af bygningerne vil vi anbefale at der lægges en konkret
handleplan for investeringerne der kan afholdes inden for 1. mill. over de næste 3 år. Lægges der en sådan
plan kan partnerskabet, søge midler til optimering af bygningsmassen og yderligere støtte der til en vis grad
kan forventes at frigøre drift midler til opgaven idet anden aktivitet støttes udefra.
Endvidere kan vi som daginstitution undlade, at bruge de to tidligere klasselokaler hvor der ikke er
ventilation frem til forholdene er bragt i orden med afsæt i handleplanen.
Det anbefales endvidere at målet for godkendelse af Multihus funktion sker fyldest i 2015 ifgl. BR. 2010.
Rækkefølge og tidsplan ser således ud:

2013

Branddørene i gangareal 2 stk. og 2 nødudgange i sal etableres feb. 2013.

2013

4stk. branddøre BD 30. monteres i nord fløj: Personalefaciliteter/kontor, kopi rum,
grupperum/Grønspætterne. Betales over bh. Budget - Feb. 2013.

2013

Der ansøges om Multihus midler udefra til indretning og optimering af forhal
v/partnerskabet. Feb. 2013.
(Essco projektet går ind omkring lys, vand og varme)

2014

3stk. brand døre BD 30. i nord fløj etableres feb. 2014: Sløjt, køkken a og b. feb. 2014.

2014

lydisolering Grønspætternes grupperum + optimering af en ventilationsenhed grupperum og
toilet spætmejser/dagpleje en fælles enhed. feb.2014.

Således skulle forholdene være godkendt mht. børnehavedrift i hele nord fløjen.

2015

Afsluttes der med nød og panik belysning, og ventilation og lydisolering i de to ubenyttede
lokaler/tidligere Uglegruppe rum.

Det anbefales at der dispenseres mht. niveau fri -udgange andre steder end ved de to
hovedudgange. Pt. er der ingen daglige kørestols brugere ud over en enkelt der sagtens
klarer sig med de tilstedeværende to ud og indgange.

