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Daginstitutionerne i Albertslund Kommune har en særlig miljøpædagogisk 

opgave, der består i at give børnene erfaringer med miljø, natur og naturfæ-

nomener. Udviklingsstrategien for dagtilbud 2016-20221 lægger op til, at 

dagtilbuddene tilbyder en ramme, hvor børnene sammen med engagerede 

voksne kan undersøge miljø, naturvidenskab og klima. Samtidig er formid-

ling og miljøpædagogik en central del af alle kommunens institutioners ar-

bejde med miljømål og miljøledelse. 

 

Dette lille inspirationshæfte henvender sig til daginstitutionerne i Alberts-

lund Kommune for at understøtte det miljøpædagogiske arbejde. Hæftet in-

deholder en liste over besøgssteder i kommunen med fokus på natur og miljø 

samt en linksamling over miljøpædagogiske tiltag og ressourcer. Udover 

hæftet får I også Grønne Spirers bog ”Bæredygtighed i børnehøjde” om for-

midling af miljø og bæredygtighed til børn i daginstitutionerne. Bogen inde-

holder 70 konkrete forslag til  miljøaktiviteter under temaerne ’affald’, ’gen-

brug og genanvendelse’, ’vand, energi og andre ressourcer’, ’jord til bord’, 

’naturbevidsthed’ og ’de små skridt’. 

 

 

                                                             
1 http://albertslund.dk/borger/dagtilbud-og-skole/dagtilbud-0-5-aarige/saadan-arbejder-vi/udviklingsstrategi-2016-2022/  

Miljøpædagogik i daginstitutionerne 

Grundlaget for at udvikle miljøbevidsthed ligger i konkrete 

oplevelser med naturen. Gode oplevelser medvirker til at give 

børn handlekompetence i forhold til natur og miljø. Samtidigt 

er det vigtigt, at naturoplevelserne ikke står alene, men at 

voksne hjælper børnene med at forstå koblingen til bæredyg-

tighed, klima og miljø. 

http://albertslund.dk/borger/dagtilbud-og-skole/dagtilbud-0-5-aarige/saadan-arbejder-vi/udviklingsstrategi-2016-2022/
http://albertslund.dk/borger/dagtilbud-og-skole/dagtilbud-0-5-aarige/saadan-arbejder-vi/udviklingsstrategi-2016-2022/
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Udover de mange miljøpædagogiske aktiviteter I måske allerede har eller kan 

få inspiration til at lave fra Grønne Spirers bog, findes der også en række ”ud-

af-huset”-tilbud til daginstitutionerne i Albertslund. Herunder har vi listet 

en række besøgssteder, som på forskellig vis beskæftiger sig med natur og 

miljø. 

 

Albertslund Genbrugsstation 

Her kan I snuse til affaldssortering, genbrug og ressourcer. På genbrugssta-

tionen tager en af de lokale pladsfolk jer med på opdagelse i de mange con-

tainere med værdifulde skatte, der bare venter på at blive genbrugt. Børnene 

får informationer om, hvorfor det er vigtigt at sortere affaldet og får vist kon-

krete eksempler på produkter, som er fremstillet af indsamlede genbrugsma-

terialer. Er børnene blevet trætte af deres gamle legetøj? Så tag det med på 

genbrugsstationen og byt det til noget nyt i det fantastiske drivhus. Det er 

muligt at sidde ude på et lille torv foran Drivhuset og spise medbragt mad. 

  

Besøg bestilles ved at kontakte leder af genbrugsstationen Keld Frandsen på 

tlf.: 4368 3201 

 

Naturcenter Herstedhøje 

Naturcenter Herstedhøje i Vestskoven tilbyder en lang række aktiviteter til 

daginstitutionerne, der følger årets gang. Her kan I blandt andet: lave fugle-

kogler i januar, fastelavnsris i februar, tappe birkesaft i forårets måneder, 

komme helt tæt på små nyfødte lam i april, presse æbler i efteråret og lave 

juledekorationer i november/december.  

 

Alle aktiviteter er beregnet på, at man selv står for aktiviteten, men der vil 

altid være hjælp til igangsætning og folk der kan spørges til råds. Nogle af 

aktiviteterne skal bookes på hjemmesiden og andre er en ”kom bare” aktivi-

Liste over besøgssteder 
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tet. De nøjagtige datoer findes på hjemmesiden. I forbindelse med aktivite-

terne kan det være en god ide også at booke et bålhus. Bookning sker på 

hjemmesiden www.herstedhoeje.dk. Det er gratis at booke bålhus og benytte 

naturcentret, da Albertslund kommunes institutioner har en hovedbrugeraf-

tale. Ekstra som fx snobrødsdej, brænde mv. skal man betale for. 

 

Toftegården 

Toftegården er en lille oase af bondegårdsidyl midt i Albertslund. Gården lig-

ger i landsbyen Gammel Vridsløse og er en firlænget bondegård fra omkring 

år 1900. Toftegården fungerer både som besøgsgård for institutioner og pri-

vate, fristed for børn og centrum for naturplejen i kommunen. Daginstituti-

onerne er velkomne til at dukke op i åbningstiden, kigge rundt og spise med-

bragt mad. Det er også muligt at få arrangeret en rundvisning og høre om, 

hvilke dyr der er på Toftegården og hvad de spiser, den økologiske drift eller 

deltage  i de faste, årstidsbestemte arrangementer.  

 

Hvis I ønsker en rundvisning, bedes I henvende jer enten på tlf. 4364 0861 

eller skrive en mail til toftegaarden@albertslund.dk 

 

Toftegården 

 

http://www.herstedhoeje.dk/
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Byhaven ved Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken 

Byhaven er som navnet antyder en have i byen, som består af 40-50 plante-

kasser foran Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken. I er velkomne til at 

tage forbi og se plantekasserne spire og spise jeres medbragte mad. Hvis I 

ringer i forvejen, er det også muligt at få en lille havefortælling af en medar-

bejder på biblioteket. 

 

Kontakt Katrine Winther på tlf. 2025 7384 for aftale om havefortællinger el-

ler for at høre mere om Byhavens muligheder.   

 

Vikingelandsbyen 

Der er en lang række aktiviteter for daginstitutionerne i Vikingelandsbyen. I 

kan blandt andet lave mad af årstidens råvarer, så, plante, luge, og høste i 

haver og marker, fodre dyr og hente brænde i skoven.  

 

Tilmelding til årets aktiviteter skal ske i perioden fra 1. december til 15. fe-

bruar via et skema på hjemmesiden. Læs mere om aktiviteterne og tilmelding 

på www.vikingelandsbyen.dk. 

 

 

Vikingelandsbyen 

http://www.vikingelandsbyen.dk/
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Grønne Spirer 

Læs mere om Friluftsrådets grønne mærkningsordning for børneinstitutio-

ner og dagplejere, og find mere materiale til inspiration.   

http://www.groennespirer.dk/  

 

Krible Krable 

Krible Krable er et samarbejde mellem Naturvejlederforeningen og DR Ra-

masjang, som vil inspirere børn til at undersøge og udforske naturen gennem 

aktiviteter, nysgerrighed, leg og læring. Maj er Krible Krable måned, hvor der 

vil være en masse arrangementer i naturen arrangeret af naturvejledere. Det 

er også muligt at ansøge om at blive modtagere af en gratis Krible Krable 

mini-biotop. http://natur-vejleder.dk/projekter/krible-krable/  

 

Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling 

Daginstitutioner kan deltage i Danmarks Naturfredningsforenings årlige af-

faldsindsamling i april ved at samle affald i løbet af en uge og på den måde 

både hjælpe med til at holde naturen ren og på en sjov måde formidle viden 

om affald og genbrug. http://www.affaldsindsamlingen.dk/  

 

DCUM – Dansk Center for Undervisningsmiljø 

Læs mere om læreplanstemaet Natur og Naturfænomener på Dansk Center 

for Undervisningsmiljøs hjemmeside og se også forslag til konkrete aktivite-

ter. http://dcum.dk/dagtilbud/artikler-og-debat/paedagogisk-laere-

plan/natur-og-naturfaenomener-udvikler-boern 

 

Åben skole 

På hjemmesiden http://aabenskole.albertslund.dk/dagtilbud/ kan I finde de 

nyeste beskrivelser og links til besøgsstederne beskrevet i dette hæfte. Her 

kan I også læse mere om ”Mini Science”, som er en årlig tilbagevendende 

begivenhed med naturfaglige aktiviteter for børn  i Albertslunds dagtilbud.

Linksamling 

http://www.groennespirer.dk/
http://natur-vejleder.dk/projekter/krible-krable/
http://www.affaldsindsamlingen.dk/
http://dcum.dk/dagtilbud/artikler-og-debat/paedagogisk-laereplan/natur-og-naturfaenomener-udvikler-boern
http://dcum.dk/dagtilbud/artikler-og-debat/paedagogisk-laereplan/natur-og-naturfaenomener-udvikler-boern
http://aabenskole.albertslund.dk/dagtilbud/


 

 

 

 

 

 Miljøpædagogik i daginstitutionerne 

Inspirationshæftet henvender sig til daginstitutionerne i Albertslund 

Kommune for at støtte op om det miljøpædagogiske arbejde. Hæftet 

indeholder en liste over besøgssteder rundt om i kommunen med fo-

kus på natur og miljø samt en linksamling over miljøpædagogiske til-

tag og ressourcer. 
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