
Indstilling af Krudthus til Årets Dagtilbud 2020-2021 

hos Dansk center for undervisningsmiljø 

 

1. Hvorfor indstiller du daginstitutionen/dagplejen – hvad er de gode til, og hvad kan de andre blive 

inspireret af (giv et eller flere eksempler) 

Placeret i Tokkekøb Hegn i Allerød ligger Skovbørnehaven Krudthus i sit fine, gule skovløberhus på en stor 

naturgrund og med hele skoven som læringssted og legeplads – en verden med Venskaber – Natur – 

Bæredygtighed og Science. Børnehaven gør et kæmpe arbejde for at inddrage børnene i alt: De arbejder 

med at blive en god førstehjælper. Her lærer de børnene om compassion; at mærke i hjertet når man 

hjælper andre. De gør naturoplevelsen i skoven udviklende både for kreativitet, sundhed og 

bevægelsesglæde. De arbejder med FN´s 17 verdensmål, lige nu om vand og sanitet, og Deres helt store 

speciale, som virkelig er til stor inspiration for alle andre er Science; leg og eksperimenter der stimulerer 

børns nysgerrighed og lyst til at udforske verdenen indenfor naturvidenskab ud fra en legende og 

eksperimenterende tilgang. Alt sammen foregår naturligvis i børnehøjde.  

 

2. Giv nogle eksempler på, hvilken betydning det du har beskrevet ovenfor, har for børnene 

Alle i Krudthus, såvel børn som forældre, bliver mødt af det samme personale, året rundt. De er 

nærværende, spørgende, lyttende, tålmodige og forstående. De får alle til at føle sig både set og hørt, men 

de formår også at gøre børnene selvstændige. Børnene har taget betydningen af førstehjælper helt til sig; 

de hjælper hinanden, de trøster og de løser selv konflikter. De modtager et hjerte, når de har gjort noget 

godt for andre og en sol når de kan mærke varmen i hjertet ved at gøre noget for andre, altså compassion, 

og de modtager et blad, når de har gjort noget godt for naturen, som at samle skrald. De sætter 

mærkaterne, som de modtager, på et stort fælles livstræ, som hænger i garderoben. Derudover tager 

børnene alt den viden om naturen, bæredygtighed og FN´s 17 verdensmål, 100% til sig. Børnehaven bruger 

science til at fremme forståelsen. De har endda indrettet et science rum, hvor børnene kan eksperimentere 

yderligere.  

3. Beskriv de pædagogiske overvejelser der ligger bag de eksempler, der er givet i spørgsmål 1 og 2 

De pædagogiske overvejelser er altid til stede i Krudthus’ arbejde. 

De sørger for at have differentierede læringsmiljøer ude såvel som inde. Altid med fokus på at børnene skal 

være der for hinanden fx som førstehjælper, der understøtter børnenes empati og relationer. At arbejde 

med FN’s 17 verdensmål giver børnene et endnu dybere kendskab til science og naturen i oplevelser, der 

stimulerer deres sanser, øger fællesskabet og udvikler deres sprog ved at alle børn bliver inddraget og de 

voksne altid beder børnene om at sætte ord på. 

Krudthus har jævnligt besøg af fagfæller som vil lære af det gode eksempel. Senest kommer VIA University 

College ifm. deres børnehaveprojekt ”Science i daginstitutioner”, hvor Krudthus er udvalgt til at være 



eksempel for forskere, lærere og pædagoger. Der kommer også et fransk filmhold for at optage film om 

skovbørnehaver og Krudthus har selv fået fondsstøtte til at lave små film om deres arbejde med FN’s 17 

verdensmål til inspiration for andre børnehaver. 

4. Beskriv hvordan dagtilbuddet udvikler og evaluerer det pædagogiske arbejde 

Hele personalegruppen samles en gang om måneden til pædagogisk dag. Til pædagogisk dag gennemgår 

den samlede personalegruppe de initiativer, de har sat i søen og kigger på bl.a. deres strategier for at 

opfylde Den styrkede pædagogiske læreplan. De arbejder generelt meget strategisk og målrettet med deres 

initiativer. 

De udvikler deres pædagogiske arbejde ved at sende alle medarbejdere på kursus med jævne mellemrum – 

fx i compassion, som de nu arbejder med. Derudover har ledelsen et tæt samarbejde med andre 

børnehaver i arbejdsfællesskabet ’Titibo’, hvor de også har fælles udviklingsaktiviteter. 

Hvert år har Krudthus et tema, som de arbejder med løbende i initiativer gennem hele året. Sidste år var 

det bæredygtighed og i år er det compassion. Efter et helt år med bæredygtighed bliver det dog på ingen 

måde lagt i skuffen. Tværtimod er det tydeligt, at arbejdet med bæredygtighed og at tale om det med 

børnene er en indgroet del af hverdagen nu. 


