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For niende år i træk har børnene i Levring Børnehus generobret det grønne flag, som Friluftsrådet tildeler 

de institutioner, som har beskæftiget sig målrettet og aktivt med naturen - og i den. 

Dette betyder, at børnehavebørnene har lært at være sammen, hygge sig og lære, ved at være i naturen og 

at passe godt på den, så deres børn og børnebørn også kan nyde den, i det meste af al dens pragt. 

Vi ved, at det er det samme vand vi bruger, men at det bare stiger op igen i en usynlig elevator, og vi har 

også fået snittebeviser og lært, at al slags mad over bål smager godt - især når vi selv har lavet opskriften. 

Blade på træer, insekter i luften, dyr på landjorden og muldvarper og andre underjordiske ved vi meget om 

- og frem for alt har vi lært, at vi selv kan finde ud af, hvad de hedder, hvor de lever og hvor mange 

fødselsdage de får - for vi kan bare slå det op i bøger og på pc, så kan de voksne læse det for os - indtil vi 

altså selv lærer at læse - lige om lidt - for så er vi nemlig skolebørn. 

Vi har også haft morgengymnastik, dagens opgave om Grønne Spirer og en masse tid, hvor vi har leget, 

bygget, snittet, løbet, klatret, snakket, tegnet, grint og været sammen med hinanden, og haft det sjovt - 

uden at "de små", og papirer og telefoner og andre børn og voksne har forstyrret os.  

Naturen er nemlig overalt, og den har alt, hvad vi har brug for, og sørger også for, at holde vores forældre i 

gang med vask af tøj og os selv, men til gengæld så sover vi godt og fast hver nat. 

Mest af alt har vi lært, at vi er verdens bedste børn, og at vi kan alting, når vi bare vi hjælper hinanden, 

hører på hinanden og gør det, som vi er gode til - derfor bliver vi også gode skolebørn.  

Næste år håber vi, at de "nye" skovtrolde i Levring Børnehus vil passe på naturen, lære hinanden og sig selv 

en masse ting - og generobre det grønne flag igen igen - og også fortsat være en del af verdens bedste børn, 

som skaber, værner om, og videreudvikler fremtiden - ellers kan de jo bare spørge os! 


