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Grønne Flag til Odsherred dagplejegruppe Nord og Syd
Kære Thomas Adelskov
Vi har den glæde at sende det Grønne Flag til 10 naturdagplejere i din kommune samt 5 dagplejere, der modtager
Det blå flag. Det er dagplejere fra Odsherred dagplejegruppe Nord og Syd, som modtager certifikater og flag for
deres store arbejde med naturen.
Tillykke!
Over 1200 dagplejere i Danmark har indtil videre opfyldt vores naturdagplejer-kriterier og modtaget flag og
certifikater. Derudover har over 380 institutioner modtaget Det Grønne Spirerflag.
For at modtage flag og certifikat skal dagplejerne have opfyldt følgende naturdagplejer-kriterier: De sikrer, at
børnene er ude hver dag og på besøg i naturen hver uge, og de giver børnene oplevelser inden for de vigtige
temaer: jord-til-bord og årstidernes skiften. Herudover har de lavet en årsplan med masser af herlige aktiviteter.
F.eks.:











Mogens Esmarch sammen med børnene lavet kunst med mudder.
Line Esmarch og børnene har sovet til middag i shelter.
Lisbeth Weinreich har sammen med børnene sået insektvenlige blomster.
Malene Jensen og børnene har holdt øje med havens fugle.
Lotte Larsen har fundet krible krable-dyr i naturen med børnene.
Marit Børve-Jørgensen har sammen med børnene plukket bær.
Helle Krüger og børnene har leget med vand og sand.
Marianne Hansen har sammen med børnene samlet kastanjer.
Christina Hansen og børnene har rystet træer i skoven
Lene Worm har plantet urtepotter med ærter og bønner sammen med børnene.

Følgende har fået Spring Ud i Naturen-flaget, hvilket indebærer de alle har arbejdet med grundbevægelserne.
Derudover har de også:
 Helle Jensen Nyk og børnene har lavet flotte fastelavnsris med børnene.
 Lotte Nielsen har sammen med børnene høstet kartofler.
 Bente Andersen og børnene har hoppet i vandpytter.
 Lotte Lindh har sammen med børnene fundet biller og insekter i skovbunden.
 Maria Larsen og børnene har plukket blomster og lagt dem til pres.
Her i Friluftsrådet er vi imponerede over den store entusiasme blandt naturdagplejerne.

Grønne Spirer er Friluftsrådets landsdækkende grønne mærkningsordning for dagtilbud, som har eksisteret for
egentlige institutioner i 15 år og for dagplejere i 10 år. Med Grønne Spirer ønsker vi at støtte det sunde børneliv,
hvor naturen bruges aktivt. Undersøgelser viser, at børn der opholder sig meget i naturen er mere raske og
udvikler motorikken, koncentrationsevnen, samarbejdsevne og opfindsomhed.

Med venlig hilsen

Emily Black Lake
Projektmedarbejder – Grønne Spirer

