
Høringssvar fra Århus Forældreorganisation 

 

Nedlæggelse af Natursamarbejdet.  

Det vil være en katastrofal fejl at nedlægge natursamarbejdet.  

17.000 børn bruger Natursamarbejdet!  

 

Nedlæggelsen af skovbørnehaver og natursamarbejdet er i modstrid  

med de værdier, som Aarhus kommune selv fremhæver og forsøger  

at brande sig på – Aarhus som grøn forgangs by med fokus på udeliv og bæredygtighed.  

 

Som Børn og Unge-forvaltningen selv fremhæver i rapporten Klima og bæredygtighed - 

Introduktion til grøn omstilling i Børn og Unge, skal der i 2022 gennemføres undersøgelsen Fælles 

om en bæredygtig fremtid, som skal give status på den grønne omstilling i Børn og Unge, og give 

viden om, hvordan vi får omstillingen til at gro. En ting er helt sikkert. Den gror ikke ved at lukke 

skov- og naturbørnehaver og Natursamarbejdet. 

 

Der er for nylig afsat en pulje på 30 mio. kr. til forbedring af udemiljøer i kommunens tilbud - og 

med den anden hånd nedlægger man de udemiljøer, som vi allerede har og som fungerer optimalt. 

Det er en selvmodsigelse af format. Frem for at nedlægge skovbørnehaver bør vi lave flere, og 

samtidig skal vi udbrede god udepædagogik i alle tilbud.  

Søren Andkjær og Søren Præstholm er to af de førende forsker inden for børn og natur i Danmark, 

og de fremhæver overordnede temaer for, hvorfor børn skal opholde sig i naturen: Trivsel og 

naturdannelse. Ifølge Søren Andkjær, som baserer sine udtalelser på en lang række forskere, har 

naturoplevelser betydning for både, sundhed, motorik, sociale kompetencer og identitetsdannelse. 

(Andkjær,2019) 
 

Naturdannelse og grøn omstilling. 
Ifølge Sørn Præstholm er det alt overskyggende ift. Børns naturdannelse det erfaringsbaserede, 

som gør at børn får naturforbundethed. Naturforbundethed handler om, at man har en oplevelse 

af at føle sig som en del af et større hele, og det er denne form samhørighed, som gør, at man får 

lyst til at rykke på nogle vaner ift. den grønne omstilling. For har man først fået et forhold til dyr og 

natur, så bliver det nemmere at forstå, ’hvorfor man for naturens skyld må undvære nogle ting, for 

det er for at passe på noget, man holder utrolig meget af’. (Hartmeyer og Præstholm, 2021) 
 

Ift. Flytningen af læringsaktiviteter fra Natursamarbejdet til Uno Centeret, er der lagt op til, at 

dyrene og haverne skal afvikles, men det ofte i netop i disse sammenhænge at børnene får 

oplevelsen af samhørighed, fordi erfaringen og sansningen ved at ae en kanin over pelsen eller 

trække en gulerod op af jorden, er helt central. Ikke mindst for førskolebørnene. Små børn lærer 

ved sanseintegration, hvilket vil sige, at hvis de skal have en rigtig forståelse af, hvad fx en kanin 

er, skal de have rørt ved det den, for derigennem at få en konkret oplevelse af, hvad en kanin er. 

Ellers forbliver en kanin et abstrakt begreb, og hvorfor skal man passe på noget, som er abstrakt 

og som man ikke har et forhold til? 
Derfor kan det også virke lidt skræmmende, at børn i 2022 kommer lige så lidt i naturen, som før 

corona, og at børn kommer signifikant mindre i naturen, end vi gjorde som børn. 
 



I en undersøgelse fra 2022 (Bille, 2022) siger børnene selv, at de gerne vil komme mere i naturen 

og 48% af forældre vil gerne have, at deres børn kommer mere i naturen. Når vi nu med Søren 

Ankjær og Søren Præstholms forskning ved, at naturoplevelser både fremmer trivsel og lyst til grøn 

omstilling, kan det virke helt overvældende, at 38% ikke har klatret i et træ og 34% ikke har smagt 

på noget plukket i naturen. 
 

 

Og lige der har I alle argumenterne, for at Natursamarbejdet og skovbørnehaverne skal bevares. 
 

Men alle de gode argumenter har I jo også selv i rapporten Klima og bæredygtighed - Introduktion 

til grøn omstilling i Børn og Unge: “Hvis vi skal i mål med den grønne omstilling, vil det i mange 

sammenhænge være nødvendigt at prioritere mellem miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. 

Klima koster.” 
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