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Fredning forbliver i Gilleleje

Kreativ indretning
får børn til at lege

GILLELEJE: Selv om Gribskov Kommune får god-

kendt en ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen ved Vesterstrand i Gilleleje, går
det ikke ud over det fredede område ved Vesterstrand. Det oplyser Pernille Søndergaard (NG),
formand for udvalget for Udvikling, By og Land i
kommunen. Der er endnu ikke specii kke planer
om byggerier på det område, der er søgt ophævelse
for. Men dispensationen giver mulighed for fremtidige byggerier.
- Det er ikke os som kommune, der ejer området,
men vi skal understøtte, at der er mulighed for
vækst og udvikling. Det handler om fremtidssikre
og sigte længere end bare de næste i re år, siger
Pernille Søndergaard til sn.dk.

3.000 var til loppemarked
ALSØNDERUP: Arrangørerne af et af de største loppemarkeder i Nordsjælland, Alsønderup Fester,
mener, at 3.000 besøgte loppemarkedet kristi himmefartsdag.
- Vi ved med sikkerhed, at der er gået 3000 gæster ind på pladsen her ved Kulsviergården, men vi
kender endnu ikke fordelingen mellem voksne, der
betaler og børn, der har gratis adgang. Hovedparten er voksne. Sidste år havde vi 2.600 betalende
gæster, fortæller Rasmus Mortensen, formand for
byfestudvalget, der står bag Alsønderup Fester til
sn.dk.

Museumsplaner tager form
HØRSHOLM: Museum Nordsjællands planer om et
nyt museum i Hørsholm om enevælden og oplysningstiden er langsomt ved at tage form.
En af planerne er at de gamle kongelige legepladser i Hørsholm genskabes og det overvejes også, om Hirchsholm Slots udstrækning skal markeres i græsplænen bag Hørsholm Kirke.
Museum Nordsjælland får muligvis også chancen for at købe en af Jagt- og Skovbrugsmuseets
bygninger, når de efter planen sættes til salg til
sommer.

Så kan man bade i Nordhavnen
KØBENHAVN: Der er godt nyt til de københavnere,

der måtte rende rundt og svede i sommervarmen.
Den røde lampe i varslingsskiltet på Sandkaj i
Nordhavn er nemlig skiftet ud med den grønne
lampe, og det betyder, at vandet er rent nok til en
svømmetur. Det oplyser Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune.

Børnehuset Søbæk i
Espergærde er en af
de daginstitutioner,
der arbejder med at
øge trivslen. Det er
blandt andet sket
gennem en nytænkende indretning
af lokalerne, som motiverer børnene til at
lege mere.
Af
Tine Zedeler
t.zedeler@hdnet.dk
Foto:
Torben Sørensen
torben@kalabas.dk

ESPERGÆRDE: Børnehuset

Søbæk er en af de daginstitutioner i kommunen, der
har arbejdet med at øge
trivslen blandt børn og voksne, blandt andet gennem ny
indretning af lokalerne, med
små legezoner organiseret
ud fra forskellige temaer
som - batmanzonen, køkkenøen og læsehjørnet. Også
gangarealerne er inddraget
til leg lere steder. Og legetøjet er sat frem, klar til leg.
- Lige præcis på den her
stue er der blevet mere leg og
læring i forhold til tidligere.
Vi kan se, at det har hjulpet
at dele bordene op og lave
forskellige legezoner, fortæller daginstitutionsleder
Henrik Groth Nielsen, mens
han ser rundt i lokalet, hvor
børnene er samlet i mindre
grupper for at lege, mens andre laver kreative aktiviteter
med saks, tusch og papir.
Dække op til leg

Nej til megadyre P-afgifter
KØBENHAVN: 10.000 kroner om året skulle det ko-

ste for beboere at have deres bil parkeret i København. Sådan lød et kontroversielt forslag i den forgangne uge fra Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen.
Forslaget lød på at 100-doble prisen for en privat
parkeringslicens, der i dag ligger på mellem 100 og
1175 kroner. Forslaget er netop blevet behandlet i
Københavns Teknik- og Miljøudvalg - og ifølge TV
2 Lorry er det stemt ned med et brag.

Hillerødskov skal vokse mere
HILLERØD: 600.000 ekstra træer. Så mange træer

er hvert år plantet i landets statsskove, siden man i
1989 besluttede at fordoble det danske skovareal
over 100 år. Skævinge Skov ved Hillerød er således
vokset fra ingenting i 1999 til, at der i dag er plantet
træer på 54 hektar.

Nyindretningen af Børnehuset Søbæks 11 stuer, som
huser tilsammen 174 vuggestue- og børnehavebørn, er
sket i samråd med konsulenter fra kommunens Center
for skoler og dagtilbud i forlængelse af det kvalitetsløft
af dagtilbuddene, der indgår
i kommunens nye masterplan for området. Konsulenterne har besøgt hver enkelt
stue en hel dag og fungeret
som" luen på væggen". Der
er på baggrund af observationerne blev udarbejdet tre
anbefalinger, såkaldte opmærksomhedspunkter, herunder sparring til, hvordan
anbefalingerne kan føres ud
i livet.
- Det vi ser på, er blandt
andet, hvordan samspillet

Gangarealerne er inddraget til leg.

Daginstitutioner får tilbud om kvalitetsløft
• Masterplanen for kommunens dagtilbud indeholder et
punkt om en sammenhængende vision for dagområdet,
hvor arbejdet med at sikre høj kvalitet spiller en vigtig rolle.
• Det er baggrunden for at kommunens 29 dagtilbud er
blevet "kigget efter i sømmene" af to pædagogiske konsulenter, der har observeret aktiviteten på hver enkelt stue
igennem en hel dag.
• Medarbejdere og ledere har fået feedback på baggrund
af observationerne.
• Feedbacken har både handlet om samspillet mellem børn
og personale, organisering af hverdagen, indretningen af
stuerne med videre.
• Arbejdet bygger på et koncept, som er udviklet af psykolog Charlotte ringmose og specialist i børnepsykologi Grethe Kragh-Müller i samarbejde med aarhus Universitet og
Slagelse Kommune.

Få dit arrangement med i Tid & Sted. Send en
mail med informationerne til taud@hdnet.dk

Kilde: Helsingør Kommune

mellem børnene er, om de
leger og er fysisk aktive. Vi
ser også på den fysiske indretning. Vi har et udtryk "at
dække op til leg", som handler om, hvordan daginstutionerne gennem blandt andet legezoner kan motivere
børnene til mere leg og læring, fortæller konsulent Soie Amalie Larsen, Staben for
læring, Center for dagtilbud
og skoler.
Svært at leve op til
børnekvadratmeter

Konsulenterne har siden
agust måned sidste år besøgt alle kommunens 27
dagtilbud. På forhånd har
daginstitutionerne udfyldt
et spørgeskema med spørgsmål om den fysiske indret-

Lørdag den 12. maj 2018

HelsingørDagblad 9

LOKALT

Områdeleder:
Vigtigt at sikre
kvaliteten

Opdelte legezoner med nem adgang til legetøjet får børnene til at kaste sig ud i mere leg, fortæller konsulent Soﬁe
Amalie Larsen, som her ses sammen med daginstitutionsleder Henrik Groth Nielsen.

ning, leg, aktiviteter og læring.
For daginstitutionsleder
Henrik Groth Nielsen har
det været en øjenåbner at få
besøg udefra.
- Det har åbnet vores øjne
i forhold til indretningen og
også været med til at bane
vejen for en pædagogisk diskussion, fortæller Henrik
Groth Nielsen.
Daginstitutionslederen
peger dog på en væsentlig
udfordring i forhold til at leve op til kommunens anbefalinger/kvadratmeterprincip om maksimalt 10 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn per stue.
- Vi har for mange børn. Vi
ligger mellem 12 og 14 vuggestuebørn per grupperum
og mellem 18 og 22 børnehavebørn per stue. Vi er udfordret på, at vi har forholdsvis
små grupperum og ikke har
alternative kvadratmeter at
tage af. Det er meget forskelligt, hvordan det er på de enkelte institututioner, siger
Henrik Groth Nielsen.
Taget positivt imod

Arbejdet med at øge trivlsen
i daginstitutionerne bliver
taget godt imod af forældre-

Masterplan

Her er stuen blandt indrettet med ﬂere legezoner, heriblandt et læsehjørne og et bord med plads til kreative udfoldelser. Tidligere var der placeret et langbord i lokalet,
hvor børnene kunne tegne, klippe og klistre.

ne, fortæller daginstitutionslederen, som oplyser, at
medarbejderne også har taget positivt imod at få besøg
udefra.
- Det var ikke til at vide på
forhånd, hvordan det ville
komme til at virke at få besøg
af kommunens konsulenter.
Hvad nu, hvis der var sygdom den dag, og der er for
lidt tid til børnene? Hvordan

ville det påvirke evalueringen? Mit indtryk er, at alle
har haft glæde af det. Det
med at blive set i sit arbejde
er meget værdsat, siger Henrik Groth Nielsen.
- Vores indtryk er, at de
steder hvor medarbejderne
er blevet sat grundigt ind i
formålet med vores besøg, er
vi blevet taget positivt imod,
siger Soie Amalie Larsen.

• Kommunens 29 daginstitutioner blev i løbet
af 2017 kortlagt i forhold til åbningstider, fysiske rammer, børnetal
med videre.
• Arbejdet udmøntede sig
i en masterplan i to dele med anbefalinger for
området.
• Masterplanens del 1
omfatter tre modeller
for åbningstider, forslag
til hvor mange børn der
må være på stuerne,
bygningernes vedligeholdelsesmæssige tilstand og forslag til styrkelse af det fysiske læringsmiljø på ﬂere daginstitutioner.
• Arbejdet med at udarbejde masterplanens
del 2 fortsætter i efteråret og vinteren 2018 og omfatter blandt andet en mere detaljeret
gennemgang af udvalgte dagtilbud.

Områdeleder for kommunens dagtilbud Peter
Arhnung er glad for den politiske beslutning om at løfte kvaliteten i daginstitutionerne, som Børnehuset Søbæk i Espergærde, der er
omtalt i en artikel i dagens
avis, er et eksempel på.
- Dagtilbud af høj kvalitet
har afgørende betydning for
børns trivsel, læring og udvikling. Derfor er vi, i Helsingør Kommune, igang
med at udarbejde en ambitiøs masterplan for kommunens dagtilbud. Masterplanen indholder blandt andet
forslag til en sammenhængende vision for dagtilbudsområdet, ser på dagtilbuddenes åbningstider og på
bygningernes vedligeholdelsesstand. I sammenhæng med masterplanen er
det kvalitetsarbejde, der
foregår ude i hver enkelt af
kommunens dagtilbud, et
vigtigt element i vores ønske
om dagtilbud af høj kvalitet,
påpeger Peter Arhnung.
tze

Områdeleder Peter
Arhnung er glad for det
kvalitetsarbejde, der foregår i daginstitutionerne.
(Arkivfoto)

arked
m
r
e
m
m
æ
r
k
a
iv
r
a
Somm
2018

25.-27. maj

Stort og traditionsrigt

kræmmermarked
i Sommariva parken
i Helsingør
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Henv. Jens Rasmussen
tlf. 29882312, mail:
post@kramevent.dk

Kom indenfor

Kilde. Helsingør Kommue

Odd Fellow logen
Strandgade 93

Kom indenfor i det
nyklassiske palæ fra 1793.
Vi byder på en rundvisning i det historiske
palæ, hvor der er kælet for detaljerne.
Ejendommen har nok været et af de mest
betydningsfulde handels-huse i Helsingør.
En spændende eftermiddagstur med kaffe og
kage, til kun kr. 30,- Begrænsede pladser.
Først til mølle… Torsdag 17/05 kl. 15 - 17
Tilmelding til Lone K Kristiansen 3178 0011
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