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september 09

Septembers himmel er så blå…
Naturen er bestemt et besøg værd i
sensommeren. Netop nu er det høsttid med
masser af modne frugter og gyldne kastanjer
som bare venter på at blive plukket og brugt til
spiselige eller dekorative formål.
Så tag børnene med på Naturskolen, hvor
planterne kan spises og naturens dejlige
efterårsfarver kan nydes.
Booking og besøgende
Vi har optalt besøgende fra august 08 til 09.
Det ser rigtigt godt ud!
Dejligt at se at såvel skoler som daginstitutioner bruger stedet i stigende grad. Det er
selvfølgelig vores håb at denne positive
udvikling fortsætter.

Skoler
Daginstitutioner
Fritidsordninger

Antal besøg
70
48
8

Antal børn
875
1190
120

Projekt ”Sorte Negle”. som alle kommunens
daginstitutioner deltager i, afholder i
sensommeren en række kurser for pædagoger
på Naturskolen. Det særlige ved disse kurser
er at børnene er med, dermed har kurset en
praktisk vinkel, hvor aktiviteterne bliver
afprøvet i samspil med børnene.
Udeskolerådet
I dette skoleår består rådet af Lisbeth
Jacobsen fra Pilehaveskolen, Henrik Djernis
fra Vallensbæk Skole og Lone Jensen fra
Egholmskolen.
I samarbejde med rådet kommer der snarest
en mappe på alle skoler, som frit kan benyttes
til inspiration og praktisk information.
I løbet af efteråret vil der også komme en
tilsvarende mappe til institutionerne, hvor der
dog er mere fokus på aktiviteter for de yngre
børn.

Derudover har der været indvielse af stedet,
afholdt kurser og inspirationseftermiddage for
lærere.

Aktivitetsforslag
Naturporten er en ny hjemmeside til
undervisning om den danske natur og om
naturfag. Her findes bl.a. guide til
naturundersøgelser, opgaveark og oversigt over
ekskursionsmål i Danmark. www.naturporten.dk
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Ud i naturen er et nyt sted på nettet med alt
om naturoplevelser i Danmark. Her kan du finde
inspiration til hvor du kan tage hen med
børnene. Her findes også undervisningsideer og
information om den kommende naturkanon.
www.udinaturen.dk
Det er stadig muligt at booke gratis ture til
Strandparken. Tilbuddet er primært for
skoleklasser, mens daginstitutioner kan i
særlige tilfælde booke ture til de ældste børn.
Se mere i folderen fra Strandparken, som
ligger i venstre side af Naturskolens forside på
www.vnat.dk
Udearealet
Tilplantningen af udearealet er foreløbig
færdiggjort.
De 9 højbede er bl.a. brugt af specialklasser
fra Vallensbæk Skole. De har gennem foråret
sået en masse forskellige grøntsager som hen
over sommeren har vokset sig store.

Æbletræerne har nu langt om længe fået skilte
på. I juni var en 6. Klasse fra Pilehaveskolen
sammen med deres lærere på Naturlegepladsen
og Naturskolen for at sætte deres flotte
hjemmelavede navneskilte på træerne.

Bålpladsen ved Bækrenden er klar til brug. Her
er lagt chaussesten og lavet siddepladser på
træstammer rundt om bålet. Med tid vil der
spiræahækken vokse, give læ og ikke mindst
skabe et afskærmet og hyggeligt bålområde.
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