Udepolitik for Daginstitutionen Blicheregnen
Vi vil gerne bidrage til at børn får et meningsfyldt forhold til naturen
Udeliv skal være en naturlig del af børnenes liv i vores daginstitution. Børnene er dagligt på
legepladsen, på gåture i nærmiljøet, dagsudflugter med bus og nogle børnegrupper overnatter på lejr i
hytte i skoven. Børnene skal lære at benytte naturen som den inspirerende legeplads det er, og i denne
leg, skal barnet lære årstiderne og dyrelivet at kende. Denne forståelse og læring af og fra naturen,
skulle gerne give barnet et ønske og forståelse for at passe på naturen.
Det er et fælles udgangspunkt for alle tre huse at vi tilstræber at vores uderum bliver oplevet som
positivt og sjovt for børnene, da dette vil fremme ønsket om at være ude.
Uderummet må ikke hæmmes unødvendigt for børnene, da de skal have lov til, gennem leg og motion, at
udvikle deres motorik og nysgerrighed. Dette skal styrke barnet mentalt og lære barnet om deres
egen fysik.
Udelivet er et vigtigt læringsrum som børnene skal drage nytte af, og i denne læring bør der inddrages
digitale læringsformer.
Personalesammensætningen forpligtiges sådan, at der er resurser til at engagere børnene i at være
ude og udforske naturen. Dette primært i nærmiljøet i og om omkring daginstitutionen, men også ved
fælles oplevelser udenfor daginstitutionerne, hvor børnene lære andre sider af naturen og styrker
fællesskabet.
På ture ud af huset er det de deltagende voksne som har ansvar for at turen foregår
sikkerhedsmæssigt forsvarligt. De voksne sørger for at børnene får lært gode vaner i forhold til at
opholde sig på legesteder uden hegn, som fx i skoven
Det er institutionslederen som har ansvar for at medarbejdere til enhver tid er bekendt med
indholdet i institutionens udepolitik.

Børn og sol: I sommerperioden skal børnene tilbydes skygge og væske i rigelige mængder. Midt på
dagen og til måltiderne vil det ofte være hensigtsmæssigt at opholde sig indendøre. –se link:
www.skrunedforsolen.dk
Børn og vand: Når der er leg med vand som fx badebassiner vil der altid være voksne til stede – se link:
www.badesikkerhed.dk/plj_indlaeg
Børn og kørsel: Forældre skal på indmeldelsesblanket tilkendegive om deres barn må transporteres i
private biler. Det er institutionens ansvar at dette foregår efter sikkerhedsmæssige forskrifter.

