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Naturnyt til skoler og dagtilbud
April er over os med forårets komme.
Hvidtjørnen
og
mange
andre
forårsbebudere er sprunget ud, og
flere steder er der paddeæg i
vandhullerne.
Bækkehuset
er
også
fuld
af
forårstegn, hvor især de udklækkede
kyllinger må siges at være de mest
iøjnefaldende.
Du ønskes et rigtig godt forår og dejlig
sommer derude i det højloftede
læringsrum 
Majbrit Keinicke

’Nyt’ ansigt i og omkring Bækkehuset
Vi har været så heldige at få ansat
Louise Hoffbeck i mit barselsvikariat,
og hun er så småt startet.
Louise vil kombinere hendes stilling som
lærer på Vallensbæk Skole, samtidig
med at hun løser de opgaver der er
omkring Bækkehuset og de relevante

ting som vedrører primært den
naturfaglige udvikling i kommunen.
Louise
kan
fanges
på
mail
lhf@vallensbaek.dk mobil 51593524
eller en besked over Intra, for de
personalegrupper der har mulighed for
det.
Nye tiltag indenfor/udenfor
Lokalet ud mod græsplænen er ved at
tage form nu hvor alle dagplejens ting
er væk. Der er sat et IWB board op
som både kan bruges af skoler og
dagtilbud. Der er ikke noget login, så
alle kan tilgå det med lethed. På
forsiden af browseren vil der blive lagt
en del genveje som er relevante ved
besøg.
Derudover
er
rummet
opgraderet
med
højborde
med
stereolupper i enderne af lokalet. De
står fremme på bordene og er dermed
klar til brug.
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Nye forløb og opdateret hjemmeside
Flere nye temaer med udgangspunkt i
Bækkehuset
og
mulighederne
i
Vallensbæks natur. På hjemmesiden
under ’Aktiviteter’ er der inspiration til
at arbejde med biodiversitet og ideer
til hvordan et sommerfugleforløb kan
indgå i både skole og dagtilbuds læring.

Det er muligt at låne et terrarium med
hjem til institutionen og så bestille
larver, hvor man derved kan følge
forvandlingen på tæt hold. Se mere på
linket Sommerfugleforløb
Hønsetemaet kan bruges hele året og
tage udgangspunkt i de voksne høns
eller de små kyllinger. Se inspiration
fra O.a fra Vallensbæk Skole, der har
arbejdet med temaet i flere fag og
lavet
udstilling
med
kreative
tegninger/collager på skolen og i
Bækkehuset.
Nye materialer
Der er nu købt endnu flere waders
efter ønske fra dagtilbud så der også
er nogle til de helt små størrelser. De
findes nu i størrelse 26-45. Der er

mulighed for at låne waders med til
andre steder, så længe man skriver det
i udlånsbogen ved indgangsdøren.
Derudover er der indkøbt gule ketsjere
til at fange flyvende insekter, en
rygeovn så der nu er to til at ryge fisk
og andre lækkerier. Høje stegepander
til bål, er også at finde på hylderne i
depotet til at lave eks. spejlæg, røræg
med
æg
fra
egen
avl.
Et stort ønske om en udendørs ovn er
nu også opfyldt og den er afprøvet af
både sommer og vinter med gode
resultater.
Arrangementer og efteruddannelse
Gennem året har der været mange
forskellige aktiviteter med både store
og små børn, og lærere og pædagoger
er blevet ret selvhjulpne ift. stedets
muligheder. Men det som altid en
mulighed til at få vejledning/sparring
og arrangerede besøg, hvis der er
behov for dette. Middelalderdagene er
lidt på stand by i foråret, grundet
personaleskift. Men andre ting er i
støbeskeen.
Som et led i efteruddannelse af
profilpædagoger i læreplanstemaet
’naturen og naturfænomener har 20
pædagoger
deltaget
i
varierede
praksisgange
i
Bækkehuset
og
erhvervet kompetencer der kvalificerer
deres besøg i naturen og ikke mindst
deres arbejde med
science i
børnehøjde. Efterfølgende er der
opstået netværk som jævnligt mødes
og arbejder videre med konkrete ideer
og arrangementer.
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