
Min oplevelse af Krathgården  

 

Det første man ser når man kommer til Krathgården, er et kæmpe udenoms areal. Det er virkelig 

fantastisk da det ikke er ofte, man ser en børnehaver som har deres egen skov. Derudover finder 

man også køkkenhave, et utal af frugttræer og buske, på det store udenoms areal. Det næste der 

fanger ens blik er gårdspladsen, der er dejlig stor og med masser af plads til både cykler, moon-cars 

og andre udendørs aktiviteter. Selve børnehaven, som er en meget charmerende gammel  gård, giver 

straks en hjemmelig følelse. En følelse der kun bliver stærkere, når man kommer indenfor.  Meget 

hurtigt føler man sig velkommen, da man bliver mødt af smilende ansigter, både hos pædagoger 

samt børnene.  

 

Når man træder ind i institutionen møder man duften af ny bagte boller, eller hvad der ellers er på 

menuen den dag. Hvilket er endnu en særlig ting ved børnehaven der engang var et hjem, det vil 

sige at der er et rigtigt køkken midt i børnehaven. Køkkenet er ikke et område, hvor børnene ikke 

må færdes, da det er i forbindelse med et fællesrum, der giver børnene mulighed for at være en del 

af madlavningen, som fx at skrælle kartofler. I forbindelse med køkkenhaven, bliver grøntsagerne 

og frugterne der bliver dyrket brugt til madlavningen. Derudover hjælper børnene med at dække 

bord hverdag, hvilket lærer dem i en tidlig aldre at være selvstændige i forbindelse med 

borddækningen. Køkkendamen Lisbeth nyder også når børnene stikker deres næser ind i køkkenet 

og dufter til den dejlige mad der bliver lavet pågældende dag. Lisbeth forstår sig på at lave sund 

mad, der samtidig er lækker og spændende for børnene.  

 

Krathgården er en intuition hvor børnene for lov til at være børn, alt er muligt, og børene har 

virkelig meget medbestemmelse i hverdagen. Dette er med til at gøre børnene kreative, fantasifulde, 

og nysgerrige. Børnene får det bedste ud af de muligheder Krathgården tilbyder, og det samme gøre 

personalet. Hele personalet er virkelig gode til at se muligheder, både ind dørs og ud dørs.  Hvis jeg 

skulle anbefale en institution til nogen, ville jeg helt sikkert anbefale krathgården. Både på grund af 

den skønne natur, der omgiver børnehaven, men også på grund af det fantastiske og kompetente 

personale. Derudover er sammenholdet i hele byen fantastisk, alle arbejder sammen og tager sig af 

hinanden. Så man finder ikke et bedre sted end Krathgården!  
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