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» Med vores natur-
profil er det et led i 
vores løbende udvik-
ling at have sådan en 
attraktiv legeplads. Vi 
er så meget som muligt 
udenfor, og vi har prio-
riteret op økonomisk at 
få en lækker, udendørs 
legeplads.

Guri Baade, pædagogisk 
leder, børnehaven Birken

Se flere billeder på

/lejre

ACTION: Birkens 
nye naturlegeplads, 
der netop er blevet 
indviet, er endnu en 
attraktion i børne-
haven, der er kendt 
for sin naturprofil.

SÆBY: Hvad kan man bru-
ge børnehuset Birkens nye 
Tarzan-bane til?

Det var der mange bud på 
fra børnehavens børn, da 
den nye legeplads blev ind-
viet: Balance-leg. Jorden er 
giftig! Og at gå på line.

Børnehaven nord for Sæby 
har netop føjet endnu en at-
traktion til sin natur-profil: 
en motorisk legeplads, der 
også kan ses som en spæn-
dende forhindringsbane. 
Den blev indviet i tirsdags, 
og børnene kunne dårligt 
nok vente, til Valdemar hav-
de klippet snoren til den flot-
te nye legeplads - så var det 
fuld fart ind og prøve natur-
legepladsen af.

Firmaet Leg & Landskab 
har bygget legepladsen op 
og blandt andet genbrugt 
nogle gamle stolper, som 
i forvejen var på Birkens 

udeareal. Både de gamle og 
nye træ-elementer af robi-
nie-træ er slebet og pudset 
op.

Firmaet går meget op i at 
kreere sådanne baner, der 
ikke er forudsigelige, og bør-
nene elsker at binde an med 
sådanne legepladser.

- Det er et led i vores løben-
de udvikling at have sådan 
en attraktiv legeplads. Vi er 
så meget som muligt uden-
for, og vi har prioriteret op 
økonomisk at få sådan en 
lækker, udendørs legeplads. 
Vi har i stedet sparet lidt på 
andre ting, herunder klas-

sisk  »inde«-legetøj, fortæl-
ler pædagogisk leder på Bir-
ken, Guri Baade.

Birken har lige nu 51 børn. 
Den nye legeplads har for-
skellige udfordringer un-
dervejs, tilpasset børnenes 
alder. Faldunderlaget af 
grus var der i forvejen, hvil-
ket har gjort projektet bety-
deligt billigere.

Birken er placeret midt i 
det åbne land, tæt på skov 
og fjord, og der er et meget 
stort, veltilplantet udearea-
ler med to spændende lege-
pladser. Masser af mulighed 
for at boltre sig for poderne. 
Og med den nye legeplads er 
der endnu mere for børnene 
at give sig i kast med.

Guri Baade fortæller, at 

børnehaven har et stort 
opland. Oprindeligt kom 
børnene mest fra Sæby og 
Gershøj området, men der 
er kommet flere fra Kirke 
Hyllinge og Frederikssund 
Kommune.

Den markante naturpro-
fil tiltrækker mange foræl-
dre. Grønt Flag er blevet en 
selvfølge her - ni af slagsen 
allerede, så næste gang kan 

Birken fejre 10 års jubilæum 
for Grønt Flag. Faktisk var 
Birken den første daginsti-
tution i kommunen, som fik 
flaget, så børnehaven er en 
rigtig trendsetter.

vistar

Den nye Tarzan-bane 
er vildt populær

Så snart snoren var klippet 
til den nye natur-legeplads, 
kastede børnene fra Birken sig 
over udfordringerne.  
 Foto: Agnete Vistar

Tv. ses pædagogisk leder Guri 
Baade, i midten Annemette Ja-
cobsen og th. Annette Kingo, 
begge pædagogiske medar-
bejdere.

Valdemar klipper snoren 
ind til den nye legeplads, 
mens pædagogisk leder 

Guri Baade hjælper til.

Efter udfordringerne på na-
turbanen var der popcorn 

til alle.


