Skov- og Naturstyrelsen
Østsjælland

Naturgården Tinghusbakkegård –
Naturgård for vuggestuer og børnehaver
Naturgården Tinghusbakkegård drives
af landsforeningen Frie Børnehaver og
Fritidshjem, der er en organisation for
private / selvejende vuggestuer, børnehaver og fritidshjem. Foreningen vægter bl.a. natur og miljø højt i de mere
end 400 tilsluttede institutioner, og
mener at naturbeskyttelse starter i det
små – hos de små! I Danmark har der i
30 år været tradition for naturskoler
hvor skoleelever får dele af deres biologiundervisning i naturen, men hvorfor vente til børnene når skolealderen?
I 1988 lejede foreningen en gammel 4længet gård i Vestskoven (kun 15 km
fra Københavns centrum) af Skov- og
Naturstyrelsen, Østsjælland på favorable vilkår. Ombygningen af gården til
naturgård, som kostede omkring 3 mio.
kr., blev finansieret med midler fra en
solgt feriekoloni i Frie Børnehaver,
samt tilskud fra Tips- og Lottomidler
til sociale formål. Selve indretningen
med udstyr til naturundersøgelser (dyr,
mikroskoper, fiskenet m.m.) blev finansieret med støtte fra Tips- og Lottomidlerne til friluftsliv.
Gården er ombygget og indrettet så det passer til brugernes behov – der er to grupperum, toiletter,
tørreskabe og simple køkkenfaciliteter. Desuden er der kursuslokale, staldbygning og høloft. Udendørs have med bålplads, køkkenhave, samt en dyrefold. Der er et mindre dyrehold såvel indendørs
som udendørs (mus, skrubtudser, slange, pony, får, geder, høns, kaniner).
Tinghusbakkegård besøges af skiftende børnehaver og vuggestuer fra København hvis dagligdag er
fattig på natur. De tegner et medlemskab for et år af gangen og kommer i gennemsnit 4 til 6 gange
årligt med de samme børn. Under besøget omgås børnene dyrene, laver aktiviteter med produkter
fra dem (uld, smør og ost, æg m.m.), samt laver naturaktiviteter både på gården samt i den omkringliggende skov. Det spænder vidt fra fisketure, bålmad og til undersøgelse af små dyr. Frie Børnehavers naturvejleder vejleder hver børnegruppe en gang årligt, og laver desuden kurser, temakasser og
aktivitetsvejledninger så pædagogerne er selvhjulpne ved resten af besøgende.
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Gården drives uden offentlige tilskud og er således brugerfinansieret. For at minimere driftsudgifterne er 1. salen af stuehuset indrettet med en lejlighed som bebos af et studerende par, der fungerer
som vicevært / dyrepassere. Den daglige rengøring, vedligehold og pasning af dyr, bliver dermed
betalt via lejeindtægt fra lejligheden. Naturvejelederen er centralt ansat og lønnet af Frie Børnehaver
uden udgift for Tinghusbakkegård. Driftsudgifter herudover (dyrefoder, varme, husleje, vedligehold
m.m.) dækkes af brugerbetaling fra medlemmerne. En børnehave med 44 børn der besøger gården 4
gange på et år betaler omkring 8000 kr. om året.
Der er 1400 børn der er medlemmer af gården i indeværende år, og ca. 6000 børn med deres voksne
kommer dermed årligt på gården. Flere gange hvert år holdes Åbent Hus arrangementer i weekender
hvor børnene kan vise deres forældre stedet, og hvor offentligheden også kan se og prøve nogle af
de aktiviteter børnene laver til daglig.
Projektet er godt fordi:
•
•
•
•
•
•

Små børn fra storbyen kommer ud i naturen og får oplevelser og viden
Naturgården ligger i forholdsvis kort afstand fra institutionerne/byen
Børnene kommer igen og igen i løbet af året og kan således lave forløb
Børn og voksne ser naturgården som ”vores gård”
Der er faciliteter som små børn har brug for (læ, vand, toilet m.m.)
Det pædagogiske personale får inspiration til at bruge naturen i deres dagligdag
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Læs mere om landsforeningen Frie Børnehaver og naturgården Tinghusbakkegård på www.frie.dk
og http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Oestsjaelland/Oplev/Naturvejledning/Naturskoler.htm

