Skovgruppen Bakkevej skov i Børnehuset Bakkevej
Børnehuset Bakkevej har profilen ”Natur, kultur og værdier” for alle børnegrupper. Som en
integreret del af Bakkevej har vi en skov- og naturgruppe - Bakkevej skov - for de 3-5 årige.
Hvis du ønsker dit barn skal starte i skov- og naturgruppen som 3 årig, skal du skrive dit barn
op fra vuggestuen. Skovtilbuddet starter dog først når dit barn fylder 3 år. Er du tilflytter og
har f.eks. en 4 årig, kan du skrive dit barn op i skov- og naturgruppen i det omfang der er
pladser.
Hvad er Bakkevej skov?
Du kan indmelde dit barn i skov- og naturgruppen Bakkevej skov, når du booker en plads til
dit barn i kommunens digitale pladssystem
For at være med i Bakkevej skov skal dit barn som udgangspunkt være fyldt tre år. Vi kan
lave individuelle aftaler om overgangen fra vuggestue til børnehave for de børn, der er
skrevet op til Bakkevej skov.
I Bakkevej skov er vi ude hver dag. Om foråret, sommeren og efteråret er vi ude ca. 6 timer
om dagen, og om vinteren er vi ude mindst to timer om dagen. Børnene i Bakkevej Skov skal
afleveres i huset inden kl. 9:00 med mindre andet er aftalt, og de skal også hentes på
Bakkevej.
Barnets påklædning og dit ansvar
Det stiller krav til planlægning og logistik, når børnene færdes ude hver dag. Derfor opfordrer
vi dig som forælder til at planlægge tandlægetider, lægetider og andet fravær til den ugedag,
børnene spiser på Bakkevej.
Hvis du indmelder dit barn i skovgruppen, skal du sørge for, at barnets tøj og udstyr er i
orden hver dag, så barnets oplevelser ikke bliver ødelagt af forkert påklædning.
Høsterkøbhus
Fordi Børnehuset Bakkevej er en del af Område Birkehaven, har vi adgang til Høsterkøbhus,
som er det gamle skovløberhus ved Høsterkøb i Rude skov. I Høsterkøbhus er der indrettet
en base, hvor vi kan udforske naturen.
Når vi er ude, er det er personalet, som vurderer, hvor vores aktiviteter og ophold i naturen
skal foregå. Det kan være i skoven, ved søen, på legepladsen og i udeværkstedet, eller det
kan være med udgangspunkt i Høsterkøbhus.
Hjemme på Bakkevej
Hjemme i vores eget hus er Bakkevej skov et samlet børnehavetilbud med alsidige
aktiviteter. Det kan være fester og arrangementer, som alle børn i huset deltager i. Og
skovgruppen kan selv besøge biblioteket, filmklub, tage med bus og tog til Zoologiske have
og meget andet. Personalet i Bakkevej skov samarbejder med personalet i resten af huset
om at planlægge de pædagogiske aktiviteter for alle husets børnegrupper.
Bakkevej skov gør også brug af husets mange pædagogiske faciliteter. Her er for eksempel
motorikrum, kreativt værksted, sprogrum og digitale læringsløsninger.
Mad og middagslur
Skovgruppen får mad fra køkkenet ligesom resten af Bakkevej, men skovgruppens menu er
tilpasset til gruppens aktiviteter. Det betyder, at skovgruppen f.eks. får smurte madpakker,
smør selv mad eller tilberedt mad, som kan spises uden bord og stol.

Børnene får varieret mad, og vi har fokus på måltidspædagogik. Derfor spiser skovgruppen
et varmt måltid i huset en gang om ugen. Her dækker børnene bord med kniv og gaffel og
øver bordskik og samtaler. Køkkenet sørger for, at det er netop denne ugedag, de serverer
et fyldigt måltid fx med sovs og kartofler.
Børn, der har brug for middagslur, kan sove, når gruppen er på Bakkevej eller i
Høsterkøbhus.
Normering og personaledækning
Det kræver en god, stabil personaledækning at tage ud i naturen hver dag. Derfor er
normeringen lidt højere i skovgruppen. Når der er sygdom, ferie og andet fravær vil det
øvrige personale i skovgruppen samarbejde om at gennemføre mest muligt af det planlagte
program eller vi får hjælp af en vikar. Fraværet blandt personalet kan være så højt, at det
ikke er pædagogisk eller sikkerhedsmæssigt forsvarligt at gå i skoven. På de dage bliver
skovgruppen i huset eller på legepladsen.
Forældresamtaler og tværfagligt samarbejde
Både vores forberedelser til forældresamtaler
forældresamtaler foregår på Bakkevej.
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Vores tværfaglige samarbejde og opfølgningerne på dette foregår også på Bakkevej.
Sommerferie og andre ferieperioder
Skovgruppen holder lukket to uger i sommerferieperioden. I den periode bliver børnene
tilbudt alternativ pasning i et andet skovtilbud i kommunen. I andre ferieperioder, kan
fremmødet være så lavt, at det pædagogisk, økonomisk og logistisk giver bedst kvalitet for
børnene, at de deltager i det ordinære børnehavetilbud på Bakkevej.

