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Det bruger vi tiden på

Børnene keder sig ikke hos os. Hver dag 

tager vi dem ud, så de sammen kan lege, 

løbe, udforske, klatre, finde krible-krable 

dyr og meget, meget mere.  

    Børnene er på ture flere gange om 

ugen – enten i større eller mindre 

grupper 

     Vi har egen bus 2 uger hver må-

ned. Derudover har vi 2 ladcykler, 

så vi har gode muligheder for at 

komme ud i naturen

         Vi bygger huler

     Vi finder smådyr og undersøger  

f.eks. skovbunden, eller hvad er  

der af liv ved stranden

     Vi fortæller historier, leger fælles  

lege og synger
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Hvem er vi?
Hvis dit barn kan li’ at være udenfor og bruge kroppen, så er 
Naturinstitutionen Bøgebladet det helt rette sted. 

Institutionen er fra 2020 en friluftscertificeret daginstitution. Det betyder at 

vi prioriterer at være så meget udenfor som overhovedet muligt. For vi ved, 

at natur og udeliv er med til at styrke børnenes udvikling på alle områder. Vi 

ved, at børn, som har en god motorik, har lettere ved indlæring senere i livet.



Personalet brænder for børnene og naturen

I samarbejde med Vends Naturskole er vi i gang med at efteruddanne 

hele personalegruppen, så vi bliver en friluftscertificeret daginstitution. 

Personalet får undervisning i bl.a. børns motoriske udvikling, udendørs-miljøer, 

der opfordrer til udfordrende lege og årsvarierende natur- og friluftsaktiviteter. 

Ved at efteruddanne vores dygtige personale får vi mere viden om, hvorfor og 

hvordan motorik, natur og udeliv er med til at udvikle børn både mentalt og fysisk. 
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Hvad får dit barn ud af 
at gå hos os?

Hos os er der rum og plads til alle børn. 

Hos os vægter vi det gode børneliv.  

Hvor omsorg, nærvær, venskaber, 

natur, nysgerrighed, læring, sundhed  

og den gode leg er i fokus. 

Hos os får børnene rigtig gode mulig-

heder for at bruge kroppen og hjernen. 

Deres motorik styrkes, og de bliver mere 

udholdende, og deres nysgerrighed, 

fantasi og kreativitet styrkes. 

Vi er altid friske på at give forældre og 

børn en uforpligtende rundtur i Bøge-

bladet, så I kan blive ligeså fvild med 

natur og udeliv, som vi selv er.  

Giv os et kald på 4023 7071. 

Du kan også læse meget mere om 

os på vores hjemmeside: 

dipalmealle.kolding.dk


