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Praktikstedsbeskrivelse
Praktikstedets navn og adresse

Muldvarpen den rullende naturbørnehave

Administrationsadresse:
Tulstrupvej 3A
8680 Ry
www.ry-naturbornehave.dk
tlf. 3020 8012
muldvarpen@ry-naturbornehave.dk

Organisatorisk placering
Samarbejdsrelationer

Privat naturbørnehave nomineret til 24 børn
PPR, sundhedsplejerske, seminarier, skoler,
kulturformidling.

Børn/unge kategorier

Børn mellem 3 – 6 år
Samt et tæt forældresamarbejde.
At skab en kvalitativ og meningsfyldt hverdag i
børnehøjde.
I Muldvarpen har vi fokus på det gode børneliv. Der
er plads til det enkelte individ med egne behov og
ønsker. Samtidig har vi fokus på fællesskabet og det
sociale samspil. Vi arbejder med anerkendende
pædagogik, børnenes egne kompetencer og en
ligevægt mellem tryghed og udfordring.

Centrale problemstillinger / mål
Praktikstedets værdigrundlag

Vi viser børnene stor tillid og ansvar. Dette kommer
eksempelvis til udtryk ved, at Muldvarpen ikke har
hegn og at børnene selvstændigt arbejder med bål
og værktøj.
Naturen er et frirum og en kæmpe legeplads, hvor
sanserne har frit spil. Vi mener at et aktivt udeliv
giver børnene de bedste forudsætninger for en
sund og udviklende hverdag. Her ud over er økologi
og miljøbevidsthed er en del af Muldvarpens
natursyn.
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Vi opbygger et meget tæt og ærligt
forældresamarbejde både med de enkelte forældre
og forældrene imellem. Vi har fokus på en
uddybende dialog i hverdagen og en åben
børnesamtale.
Muldvarpen er kendetegnet ved, at der ikke er langt
fra ord til handling og en overbevisning om, at
”intet er umuligt”.

Beskrivelse af faglige forhold
Pædagogiske forløb
og situationer

Pædagogiske opgaver
Pædagogiske
metoder

Fokus på det enkeltes barn udvikling og trivsel.
Projektuger ( f.eks. teater )
Dagsture med et højt kvalitetsindhold.
En hverdag, hvor børnene er aktive omkring praktiske gøremål.
Kreative projekter.
Samling med sang, musik, fortælling, teater, leg og meget meget mere.
At skab en kvalitativ og meningsfyldt hverdag i børnehøjde
Iagttagelse, afprøvning, samtaler anerkendelse og evaluering.

Personale
Personale sammen
sætning og antal
Beskrivelse af ansvarsog kompetencefordeling
mellem
praktikvejlederen og
andre personer der er
medansvarlige for
elevernes
praktikuddannelse

I Muldvarpen er der fire fastansatte, samt en støtteperson. Der er i personale gruppen
et bredt tværfagligt samarbejd bestående af to pædagoger, en kunsthåndværker, en
ergoterapeut og en tømmer.
Den studerende får tilknyttet en vejleder, som har det overordnede ansvar. Alle
medarbejdere vil tage del i den studerendes projekter og interesser og være åbne for
samtale og sparring inden for deres forskellige kompetence områder.
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Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold
Praktikperiodens
organisering og
tilrettelæggelse
Læringsmiljø
Vejlednings- og
evalueringstilbud
Praktikvejledernes
faglige og
pædagogiske
kvalifikationer

Dette udarbejdes i samarbejde med den enkelte studerende og skolen. I timeplanen
tages der hensyn til særlige interesser og evt. fritidsaktiviteter.
Et åben og positivt miljø med masser af plads til nye ideer, udfordringer og skøre
indfald. I Muldvarpen vil vi rigtig gerne have studerende, og være medvirkende til, at
de kommer beriget videre.
Der afsættes en times vejledning hver uge. Her ud over afholdes der hver dag
”voksentid” som er en form for pause med højt pædagogisk indhold. Her er der også
mulighed for en form for vejledning og dialog med hele personalegruppen.
Vejledning vil blive givet enten af en pædagog eller af vores ergoterapeut om har
mange år erfaring inde for børneområdet. Alle har tidligere været vejleder og finder
arbejdet med de studerende meget givende og spændende.
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