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Børnehuset Babuska
… søger sponsorer, som vil støtte op om udførelsen
af planerne for vores have og legeplads. Vi ønsker
nemlig at skabe en have, der udvikler børnenes
kreativitet og fantasi. Haven passer ind i
Skanderborg Kommunes plan for Fælleden og giver
områdets beboere mulighed for at benytte den efter
lukketid.

VORES ØNSKE
Pædagogiske tanker om baggrunden for Babuskas nye haveplan

Som en del af Babuskas nye haveplan er der indtænkt nye muligheder for at give børnene
flere mulige tilgange til udfordring af det motoriske og sansemæssige.
Planen er, at haven skal rumme udfoldelsesmuligheder på mange niveauer, så det enkelte
barns fysiske/motoriske udvikling stimuleres mest muligt.
Vi ønsker en have, der både skaber rum for stille fordybelse for det enkelte barn, og som
skaber rum, der inviterer til fællesskab.
Vi ønsker en have, der har oplevelser til alle sanser, så både balancesansen, muskelledsansen, følesansen, synssansen, lugtesansen og høresansen kan udvikles. Det vil sige,
at der bliver mulighed for at gynge/vippe/trille/hoppe/dufte/høre og føle. En have med dufte
af blomster, græs, jord, vand osv. En have med træer og buske med løv, der giver lyd og
med plads til fugle, der kan synge.
Vi ønsker en have, der udvikler børnenes fantasi og kreativitet, og dette betyder, at vi gerne
vil have legeredskaber, der opfordrer til flere funktioner.
Vi ønsker en have, der forholder sig til husets styrkede læreplaner og giver mulighed for
både at benytte den til pædagogiske opgaver og til fri leg. En have til oplevelser, der i et
beskyttet miljø, giver fornemmelse for naturen og årets gang. En have, der rummer hele
barnet og styrker fantasikræfterne til leg og glæde i barnelivet.

En have, der
både skaber
rum til stille
fordybelse og
inviterer til
fællesskab

PLANEN
Helhedsplanen tegner en langsigtet og samlet vision for Børnehuset
Babuskas udendørsarealer. Planen kan udføres i etapper og sikre at
hver etape indgår i en velfungerende og sammenhængende helhed.
Helhedsplanen er ikke løst i detaljen for at give plads til fleksibilitet i
inddragelsen af ønsker om den præcise funktion og udformning
undervejs eftersom etaperne udføres. Planen rummer på den måde
muligheden for at tage hensyn til særlige ønsker eller erfaringer
undervejs, der kan bringes i spil i de forskellige etaper. Der kan
ligeledes være behov for at rationalisere projektet ud fra en
økonomisk ramme eller gå i dialog med den udførende håndværker i
forhold til den bedste måde at anlægge
delelementerne.
Forældrene vil også blive inddraget i udførelsen af planen på de to
årlige arbejdsdage.

PROCESSEN
Tankerne bag Babuskas nye have er blevet til i samspil mellem
forældre, pædagoger og ledelsen i et dertil nedsat haveudvalg. En
af forældrene i udvalget er landskabsarkitekt og det er hende, der
har udformet den tegning, som helhedsplanen tager udgangspunkt
i. Efterfølgende er der blevet nedsat et fondsudvalg, som er i gang
med at søge midler fra forskellige fonde og gennem sponsorater til
at realisere planen.

Hvad der gør Babuskas
have til noget særligt
• beplantningen er nøje udvalgt, så den bidrager til biodiversiteten i
området samtidig med at den stimulerer børnenes udvikling
farve-, smags-, lyd- og følemæssigt
• terassedækkene ud for hver stue giver mulighed for at spise ude
og plante krydderurter, blomster mm., som børnene selv kan
plukke, og som kan indgå I den daglige madlavning
• Legeredskaberne tager højde for børnenes behov for at lege i
grupper – både store og små – og for at lege alene
• haven ligger med Skanderborgs industrikvarter på den ene side
og højhusbyggeri på den og kommer derfor til at udgøre et
åndehul for såvel dyr som mennesker

HOVEDGREB
Arbejdet med helhedsplanen tager udgangspunkt i 6 hovedgreb:
1)

at etablere én hovedindgang til Børnehuset, som er synlig fra parkeringsarealet og derudover
bibeholde øvrige eksisterende indgange til området

2)

at etablere en sammenhængende fast belægning mellem indgangene til området og til indgangene
til bygningerne

3)

at arbejde med tre zoner inden for området, som har forskellig grad af detaljering, indhold og
plejeniveau. Der arbejdes med en nærzone tæt på bygningerne (legebaserne), legepladserne og
Engen

4)

at etablere et nyt fysisk varetegn, som er synligt fra parkeringsarealerne og hovedindgangen

5)

at forbedre udearealernes funktion, men tilgodese, at der stadig er en variation og mangfoldighed
på området. I denne sammenhæng er der arbejdet med, hvordan arealer med sand kan samles og
begrænses til mere afgrænsede arealer

6)

at etablere robust, hjemmehørende beplantning, gerne med brugsværdi, værdi for insekter og fugle
eller beplantning med kvaliteter, der beriger sanseoplevelsen i naturen

BABUSKAS NYE HAVE

SPONSORAT
Et sponsorat er en god mulighed for at bidrage til lokal
området, både hvad angår naturen og miljøet og samtidig give
børn en mulighed for at opleve naturen lige uden for døren
med de udviklingsmuligheder, det giver.

HVORFOR DIT SPONSORAT GØR EN
FORSKEL
• giv børn en barndom som varer hele livet fordi fantasi,
kreativitet og motorik er blevet stimuleret
• grønt åndehul i et område med højhuse uden adgang til
egne haver
• bidrage til biodiversiteten i et område, der grænser op til
erhvervsbebyggelse

FORDELE

SOM TAK FOR DIT BIDRAG VIL VI…
Nævne dit firmas navn på en plade, som bliver placeret i haven, når den er færdig
Sætte dit firmas logo på Børnehuset Babuskas hjemmeside, hvor der vil blive oprettet en side dedikeret til vores haveprojekt med
oplysninger om projektet og alle sponsorers logoer
Invitere en repræsentant fra dit firma til indvielsen af haven sammen med de øvrige sponsorer
Fremhæve vores sponsorer ved en hver lejlighed, hvor vi har mulighed for det

HVAD? HVOR? HVORDAN?
Det er op til dig, hvor meget du ønsker at bidrage
med til Børnehuset Babuskas nye have. Alle bidrag
hjælper og bringer os tættere på at få opfyldt vores
ønske.
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