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Hvem er vi? 
Daginstitutionen Under Egen er et 

integreret dagtilbud med vuggestue 

og børnehave. 

Vores hus er bygget i miljøvenlige 

materialer. 

Vi har siden institutionen startede 

i 1997, haft særligt fokus på natur 

og bæredygtighed, og inddrager 

det i næsten alt, hvad vi gør med 

børnene.

Vi ligger placeret tæt på naturen, 

har gode udendørsfaciliteter og

bruger nærområdet rigtig meget.  

Vi har et godt samarbejde med 

spejderhuset i Aalykkegade og 

Kolding Stadion, og så har vi to 

kolonihaver tæt på Under Egen, 

som vi ofte besøger. 

Vores ladcykler og løbecykler får

os ud i verden, samtidig med vi

sanser og oplever naturen på 

nærmeste hold. 



Det bruger vi tiden på

•   Vi er udenfor hver dag. Oftest flere gange om 

dagen, og børnene bliver meget tit beskidte, 

våde – og ikke mindst glade, når de hopper i 

vandpytter eller graver i jorden. 

•   Vi sorterer affald, har kompostbeholdere og  

samler affald op, hver gang vi er på tur, så vi  

lærer at passe på naturen. 

•   Vi har høns, som får madrester og giver æg  

til gengæld. Når det er tid, slagter vi dem, og 

bruger dem i suppe, som vi spiser sammen.

•   Vi serverer en stor del økologisk mad og frugt, 

arbejder fra ”jord til bord” og forsøger at  

undgå madspild. 

•   Vi er med i De grønne Spirer, og har temaer  

i huset som bl.a. tager udgangspunkt  

i natur og bæredygtighed. 

•   Vi spirer, ser det gro, høster, smager 

og taler om naturens kredsløb.

•   Vi vil arbejde med Verdensmålene 

i aktiviteter med børnene. 

•   Vi har sparevandhaner og censorer 

på lyset, og vi taler med børnene om 

at begrænse forbrug af papir mm. 

•   Vi bruger ofte genbrugsmaterialer,  

når vi laver kreative projekter, og  

en tom papkasse bliver ikke smidt  

ud, før børnene har leget med den. 

•   Vi tænder ofte bålet og skaber et  

fællesskab omkring dette. 
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Personalet brænder for

Alle der ansættes i Under Egen brænder for at arbejde i og med 

naturen som udgangspunkt for børnenes trivsel og udvikling. 

Mange af de ansatte har særlige kompetencer og interesser 

inden for natur og bæredygtighed. 

Gennem de Grønne Spirer m.m. deltager vi hvert år i kurser, 

og vi forsøger hele tiden at udvikle os inden for vores tema.  

Hvad får dit barn ud af at gå hos os?

Vi arbejder meget ofte i små grupper, hvor der er mulighed for 

fordybelse og nærvær. 
 

Det er vigtigere for os, at følge børnenes spor og stoppe op 

og undersøge en sten for bænkebidere, end det er at nå 

hele Plovfuren rundt. Børnene viser os ofte vejen for, hvad 

de gerne vil lære mere om og fokuserer på. 

Når dit barn er en del af vores hus, bliver det en del af et fællesskab 

hvor de store hjælper de små, og hvor vi forsøger at trække tempoet 

ud af hverdagen, så legen og relationerne kommer i fokus gennem 

nærværet i naturen – med bæredygtighed i tankerne. Det tror vi på 

er med til at skabe livsduelige børn i god trivsel og udvikling. 

Læs mere om hvem vi er på vores hjemmeside: 

underegen.aula.dk
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