September 2012

Septembers himmel er så blå, dens
skyer lyse hvide…
Selvom sommeren er ved at være
overstået, er der stadig mange gode
udedage, hvor naturen kan forundre og
inspirere.

Han er at finde i og omkring
Bækkehuset mandag-fredag 9-13 i
sommerhalvåret.
Kontakt Michael under besøget eller via
mail/mobil: michaelkruse@hotmail.com
eller på tlf. 42398421.

Flere brugergrupper samme dag
Satellitten fra Mejsebo flyttede ned
til Amalieparken den 1. marts. Så det
betyder, at vi nu har dobbelt kapacitet,
så der kan være flere klasser og
institutionsgrupper samtidig. Stedet
kommer til at fungere som hidtil med
besøg, arrangementer og vejledning.

Besøgstallet er stigende
I indeværende ”skoleår” har der været
mange nye brugergrupper og
arrangementstyper. Heriblandt kan
nævnes sommercamp, overnatning med
klasser, forældremøde og personalekomsammen fra andre institutioner.
Herunder ses besøgstallet fra august
11 til august 12. I statistikken er ikke
iregnet satellitten fra Mejsebo, som
var i Bækkehuset indtil 1. marts. I
parentes er forrige års besøgstal.

Jeg tilbyder stadig min assistance
mandag og onsdag i forbindelse med
besøg eller andet praktisk. Booking
sker ved at sende en mail til
mke@vallensbaek.dk eller en besked
over Intra, for de personalegrupper
der har mulighed for det.
Nyt ansigt i Bækkehuset
Fra 24. september 2012 har vi været
så heldige at få hjælp af Michael
Kruse, 42 år. Han er uddannet
brolægger, naturelsker/naturklog og
lystfisker.

Institutionstype Antal
Antal
besøg
børn/voksne
Skoler
63 (72) 1383 (1231)
Daginstitutioner 15 (27)
840 (391)
Fritidsordninger 23 (1)
655 (15)
Andre brugere
3
53

Nye tiltag indenfor/udenfor

Michael kan tilbyde hjælp i forbindelse
med besøg og ture ud i mosen.
Eksempelvis:
* Fisketure
* Naturens spisekammer
* Mad over bål
* Undersøgelser af dyr og planter
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VEND

I foråret er der etableret en pilemark
med 4 forskellige pilesorter. Det er
meningen at marken skal høstes og
danne grundlag for pileflet med børn.
Det store skur i hjørnet mod
Bækrenden er taget i brug. Her findes
waders, cykeltrailere, tørresnore til
lavvouer, tørrested for pilen mm. Låsen
er omstillet således, at den passer til
nøglen, som alle institutioner har.
Husk! Har du ideer til nye aktiviteter
eller indkøb, hører jeg meget gerne fra
dig.

Nye materialer
Der er nu 12 waders til de større børn i
str. 37-41. Waders som er afprøvet af
flere klasser allerede. De gamle
popcornpander er kasseret til fordel
for nogle nye med længere skaft.
Derudover er der indkøbt forstærkede
ketsjere til undersøgelse i søer og
vandløb.
I forbindelse med Pædagogisk Centers
lukning har stedet fået mange nye
bøger omkring flora og fauna.
Tjek hjemmesiden under materialer,
hvis du vil have en detaljeret oversigt
over materialer indenfor i lokalerne og
ude i skurerne. Se vnat.dk

Arrangementer
Vi har igen i år haft forskellige
arrangementer med klasser, lærere og
børnehavegrupper. Middelalderdage for
4. klasserne fortsætter i foråret 13.
Derudover arbejdes der på
arrangementer for udskolingen og
personalegrupper. I sensommeren har
vi haft flere overnattende klasser i
lavvouer. Alle kan booke lavvuerne, også
til ture til andre naturområder.

Ha et dejligt efterår derude i naturen…
Majbrit Keinicke

’Bækkehuset’
Vejlegårdsvej 95 * www.vnat.dk

