VESTERLUNDEN
Dagtilbudsområdet

Aktive børn i Vesterlunden.
I Svendborg kommune er alle dagtilbud i gang med projekt ”Aktive børn
i dagtilbud” med overskriften:
Sundere, gladere og klogere børn

Grubbemøllevej 22, 1. sal
5700 Svendborg.
Dagtilbudsleder:
Pia Nørgaard
Tlf: 30174595
www.svendborg.dk

En stor del af børns motoriske udvikling finder sted fra de er 0-6 år; og
fysisk aktivitet giver dels nogle væsentlige sundhedsmæssige gevinster
og ikke mindst – så er det et vigtigt pædagogisk redskab.
Det betyder, at fysisk aktivitet, leg og bevægelse skal være en større
del af den pædagogiske hverdag og børnehusenes læringsmiljøer og
aktiviteter skal afspejle dette.
Medarbejdere i Vesterlunden har været på 4 dages kursus og nye
medarbejdere kommer også afsted. En 5.kursusdag foregår i
børnehuset.
På kurset gennemgås blandt andet viden om børns fysiske og
sansemotoriske udvikling, aktivitetsudvikling, motivation og fysisk
aktivitet som pædagogisk redskab.
Medarbejderne har afprøvet og fået idéer til lege og aktiviteter, som er
sjove og som kan inspirere børnene; og medarbejderne er bevidste om,
at de er rollemodeller for børnene.
I forbindelse med kurset arbejdes der med fem gazellehop; og når
medarbejderne har været igennem dem, er børnehuset et
GazelleBørnehus.
De fem hop består i:
1. Kropslige færdigheder – motorik, sansning og afspænding
2. Størstedelen af de planlagte aktiviteter foregår udendørs
3. Pædagogisk idræt: Krop og bevægelse skal anvendes som et
pædagogisk redskab i arbejdet med de øvrige læreplanstemaer.
4. Alle børn skal have høj puls hver dag
5. Læringsmiljøer med krop og bevægelse

BØRNEHUSENE:
Kernehuset
Wiggerspark 201
Tlf. 29481759
Kildebækken
Engdraget 2
Tlf. 51545910
Ryttergården
Ryttervej 68
Tlf. 29481771
Skovlinden
Sofielund 2
Tlf. 51545804
Nordlyset
Frilandsvej 30
Tlf. 40196785
Nordenvinden
Pengekrogen 37
24522376

Som der står – skal projektet give sundere, gladere og klogere børn –
og ud fra at ”glade børn, lærer bedst”, skal det være sjovt at deltage og
der skal være fokus på fællesskabet.
Vi skal indrette læringsmiljøerne ude og inde, så der er mulighed for de
store udfoldelser og for de mere stille og fordybende aktiviteter
Vesterlundens børnehuse har hver især beskrevet, hvordan de arbejder
med ”Aktive børn i dagtilbud”.
Denne beskrivelse ligger på/ er på vej på det enkelte børnehus´
hjemmeside, hvor de beskriver hvordan ”de lige nu” arbejder med
Aktive børn. Det er et fokus, der kan arbejdes med på mange forskellige
måder, og derfor kan beskrivelsen variere.
Den uddybende beskrivelse af projektet kan findes her:
http://svendborg.inst.dk/Document/DocPage.aspx?Location=&id=18302
&ctx=mp&PublicMenuNodeId=1172
På Vesterlundens vegne
Pia Nørgaard
Dagtilbudsleder.

Side 2 af 3

Side 3 af 3

