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UPDATERING!                     April 2020 
 

Grundet situationen med Corona og risikoen for smitte med Covid-19, er vi desværre 
nødsaget til at rykke forårets to Krible Krable-kurser til efteråret 2020. 
De ændrede datoer er angivet med rødt nedenfor. Vi beklager de besværligheder, som 
ændringen må bringe jer, og håber at se en masse på efterårets kurser. 
 

Krible Krable – smådyr i børnehøjde 
Fire gratis kurser for lærere og pædagoger, der arbejder med børn i alderen fra 0 år, og 
til og med indskolingen. 
 

Bliv klogere på hvordan I kan arbejde med krible krable universet med en science tilgang, i sprogarbejdet og 
bliv dus med edderkopper. 
 

I år er fire naturvejledere i Slagelse, Sorø, Ringsted og Køge gået sammen om at lave et kursusforløb, som 
understøtter arbejdet med natur og science i daginstitutioner og skoler.  
Vi dykker ned og nørder i en verden fuld af forunderlige væsner med mærkværdige og seje egenskaber, og 
vi tager de pædagogiske briller på, og ser på, hvorfor det er så vigtigt for børnene, at vi hjælper dem til at 
gå på opdagelse i naturen. 
 

Om de fire kurser 
Kurserne henvender sig til pædagoger og lærere, der arbejder med børn i alderen fra 0 år, og til og med 
indskolingen. Det koster ikke noget at deltage i de fire kurser, da vi har fået økonomisk støtte gennem 
Naturvejlederforeningens Krible Krable-projekt. Vi har lagt ét kursus på hver af vores fire naturskoler, så 
mindst ét af kurserne er formentlig tæt på din institution eller skole. 
Du kan deltage i et eller flere kurser.  
 

Natur, udeliv og science – hvorfor og hvordan? 
Vi vil, på denne kursusdag, arbejde med Nysgerrig-Per-metoden, børns nysgerrighed og spørgsmål, samt 
med kendetegnene ved den inspirerende voksne. Hvor er børn i deres udvikling i forhold til natur, udeliv og 
science? Er der science i daginstitutionens dagligdag og i den daglige praksis i skolen? Hvordan stiller man 
spørgsmål, der understøtter børnenes nysgerrighed og lyst til at undersøge og udforske? 
 

Vi får hjælp til at finde svarene fra dagens inspirerende oplægsholder, lektor Birgitte Virenfeldt Damgaard 
fra UCC Københavns Professionshøjskole. Birgitte Damgaard, der på pædagoguddannelsen har mere end 20 
års erfaring i arbejdet med børn, natur og science, vil tage os igennem en formiddag, hvor vi gennem 
eksempler og aktiviteter vil arbejde med forskellige science-pædagogiske metoder til inspiration ind i det 
pædagogiske arbejde med børn, nysgerrighed og natur. 

 
I forlængelse af oplæg laver vi nogle praktiske øvelser, der støtter op om natur, udeliv og science i arbejdet 
med de 3 til 8-årige. 
 

Tid: torsdag den. 27/8-2020, kl. 9-15. 
Sted: Slagelse Naturskole, Tjærebyvej 3, 4220 Korsør. 
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Tilmelding snarest, eller senest den 11/8. 
 

Nørdedag om edderkopper III 
Edderkoppekurserne har været en kæmpe succes, så derfor har vi besluttet at udbyde det igen i år. 
Vi ved det godt; mange har et lille ”problem” med edderkopper! Og netop derfor skal man melde sig på 
dette kursus  
For naturvejleder og edderkop-nørd Søren Rafn vil på den mest kompetente og blideste vis bringe os ind i 
edderkoppernes forunderlige verden. Vi bliver klogere på, hvorfor edderkoppen er et så fantastisk dyr at 
formidle til børn, og vi lover – næsten – at når du tager hjem fra dagens kursus, så vil du elske den lille 
fætter   
Søren vil gennem gode historier og med afsæt i børns undrende spørgsmål, give os effektive fangst- og 
indsamlingsmetoder, samt dyreetiske måder til at håndtere fangsten på, uden angst. Og han vil videregive 
enkle bestemmelsesmetoder, så vi selv nemt kan afgøre, hvad vi finder. 
Vi slutter af i krea-workshoppen, så forbered dig på at få adskillige lækre selvbyggede edderkopper med 
hjem. 
 

Tid: tirsdag d. 29/9-2020, kl. 9-15. 
Sted: Traktørstedet, Haraldstedvej 130, 4100 Ringsted. 
Tilmelding snarest, eller senest den 8/9. 
 

 Hvordan bygger dyrene? 
Med udgangspunkt i myretuer, edderkopper, bier, vårfluelarver mfl. arbejder vi med børnenes nære 
verden. Sammen med Andreas Spinner Nielsen fra Sorø kunstmuseum, tager vi et nærmere kik på, hvordan 
dyrenes byggerier afspejler sig i det design og den arkitektur, der omgiver os. 
Få gode ideer til, hvordan man kan arbejde med naturens konstruktioner og mønstre, sammen med børn. 
Vi vil fordybe os i krible krable-dyrenes boliger, bygge dem selv og sandsynligvis blive klogere på hvorfor vi 
mennesker bygger, som vi gør? 
 

Tid: torsdag den. 22/10-2020, kl. 9-15. 
Sted: Kongskilde Naturcenter, Skælskørvej 29, 4180 Sorø. 
Tilmelding snarest, eller senest den 5/10. 
 

Hvordan vi arbejder med sprog og krible krable? 
Krible krable-universet er et forrygende univers at arbejde i, når det handler om sprog og børn.  
Iagttagelsen, begejstringen og fordybelsen i krible krable-dyrene bliver til vigtige værktøjer, som kan bruges 
til at udvikle og observere børns sprog.  
På denne dag får du en generel viden om børns sproglige udvikling, samtidig med at du får krible krable-
aktiviteter og temaer, som du kan tage med hjem og arbejde videre på, sammen med børnene. 
Som en ekstra forkælelse får du også en mere nørdet vinkel, hvor vi vil gå i dybden med hvordan dyrene 
kommunikerer.    
 

Tid: tirsdag den. 10/11-2020, kl. 9-15. 
Sted: Svenstrup Naturskole, Ryeskovvej 1, 4140 Borup. 
Tilmelding snarest, eller senest den 30/10. 
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Tilmelding: 

Du tilmelder dig ved at gå ind på dette link:  

https://docs.google.com/forms/d/1U5V6pBLCqpCGYYbWWhL7RK1zCSCKMRXoBymCRPa8dN4/edit?u
sp=sharing 

 
Har du spørgsmål, så kan du skrive til: kriblekrablekursus@gmail.com. 
Du er også meget velkommen til at ringe til os. 
Vi er: 
 
Tine Nord Raahauge, Slagelse Naturskole, Slagelse 
Mail: tnraa@slagelse.dk, telefon: 5150 8238 
 
Helene Flügge, Svenstrup Naturskole, Køge  
Mail: hf@svenstrup.dk, telefon: 2125 6062 
 
Kirsten Blicher Friis, Kongskilde Naturcenter, Sorø 
Mail: naturvejleder.soroe@gmail.com, telefon: 4024 7929 
 
Lars Frederik Berndt, Ringsted Kommune, Ringsted 
Mail: lfbe@ringsted.dk, telefon: 2232 7510 
 

 
 
Vi glæder os til at se jer! 
 
 
 
 

http://www.natur-vejleder.dk/krible-krable1
https://docs.google.com/forms/d/1U5V6pBLCqpCGYYbWWhL7RK1zCSCKMRXoBymCRPa8dN4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1U5V6pBLCqpCGYYbWWhL7RK1zCSCKMRXoBymCRPa8dN4/edit?usp=sharing
mailto:kriblekrablekursus@gmail.com
mailto:tnraa@slagelse.dk
mailto:hf@svenstrup.dk
mailto:naturvejleder.soroe@gmail.com
mailto:lfbe@ringsted.dk

