Tårnby november 2013

Koncept for Naturdagplejer i Tårnby Kommune
Idé
At give dagplejerne i Tårnby Kommune fokus på natur, miljø og udeliv i det daglige arbejde
med børnene. At give dagplejere et kompetenceløft og en efteruddannelse inden for dette
område.
Arbejdsopgaver
I naturdagplejen er der fokus på at bruge naturen som en del af det pædagogiske arbejde.
Der er dagligt fokus på sundhed, krop og bevægelse. Oplevelse og læring i naturen,
sammen med en naturinteresseret og engageret naturdagplejer, er et dagligt
omdrejningspunkt.
Sådan kan naturdagplejere arbejde
Som udgangspunkt arbejder naturdagplejeren med at:
• Stimulere børnene motorisk og sansemæssigt via oplevelser i naturen.
• Understøtte børnenes lyst til at være nysgerrige og undersøgende i naturen.
• Bruge naturen som rum for nye oplevelser, ny viden og begrebsdannelse.
• Introducere børnene til naturen og at passe på den.
• Bruge de grønne nærmiljøer og naturområder i kommunen.
• Bruge Tårnby Naturskole og Naturcenter Amager.
• Præsentere børnene for årstidernes skiften.
• Præsentere børnene for forskellige dyrearter – små/store, vilde/tamme.
• Bruge naturen som legeplads.
Krav og forpligtelser
Du skal som naturdagplejer:
• Dagligt være ude med børnene, enten i egen have eller i et nærliggende
naturområde.
• Tage på udflugt i naturen hver uge (udenfor haven, stien og legepladsen).
• Inddrage børnene i arbejdet med at plante, så og høste, og derigennem introducere
til ”fra jord til bord”.
• Udarbejde en halvårsplan (januar-juni og juli-december) for ture i naturen og
aktiviteter med naturmaterialer, der sendes til dagplejekontoret.
• Formidle viden og erfaringer for de andre dagplejere i legestuegruppen.
• Sammen med andre naturdagplejere, stå for legestueaktiviteter hvor naturen er i
fokus to gange om året.
• Deltage i det netværk af naturdagplejere, du bliver en del af.
• Skrive praksisfortællinger og sammen med din tilsynsførende pædagog reflektere
over arbejdet som naturdagplejer og det fremadrettede arbejde.

Krav og forpligtelser
Dagplejekontoret og den tilsynsførende pædagog skal
• Støtte naturdagplejeren i tilblivelsen af halvårsplanerne.
• Indsamle, vise interesse og stille evt. opklarende spørgsmål til halvårsplanerne.
• Yde økonomiskstøtte til naturdagplejernes aftalte udgifter og eventuelle nødvendige
ekstraudgifter.
• Yde den nødvendige støtte til aktiviteter i de mindre netværk og i legestuen.
• Hjælpe naturdagplejen med at reflektere og evaluere over året ved hjælpe af
praksisfortællinger.
Krav og forpligtelser
Naturskolen skal
• Afholde 2-3 temadage om året for naturdagplejerne med deres børn.
• Afholde 1-2 kursusdag om året for naturdagplejerne uden deres børn.
• Afholde opstartkursus for nye naturdagplejere (uden børn), når dette er nødvendigt.
• Komme med løbende input og forslag til aktiviteter for naturdagplejerne og de
tilsynsførende pædagoger.
Nye Naturdagplejere
Dagplejere, der er interesserede i at blive naturdagplejer henvender sig til
dagplejekontoret. Naturskolen og dagplejekontoret vil, i passende grupper, give de nye
naturdagplejere et opstartskursus. Herefter deltager de på lige fod, med de andre
naturdagplejere.
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