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Den overordnede udepolitik for Daginstitutioner i Silkeborg Kommune. 

 

Udeliv er en naturlig del af børnenes liv i vores daginstitutioner. Børnene er dagligt på 

legepladsen, på gåture i nærmiljøet, udflugter med bus, og nogle børnegrupper opholder 

sig endda de fleste dage i skoven. Fælles for udelivet i daginstitutionerne er, at vi tager 

udgangspunkt i den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik.  

 

Den enkelte daginstitution skal sikre, at udemiljøet er præget af: 

 Værdier og holdninger – personalet skal reflektere over, hvilke værdier og 

holdninger, der skal være gældende for indretning af uderummet, ture ud af huset, 

skovgrupper m.v.  

 Tryghed og omsorg – al færden på legepladser, i skoven, på stranden eller på 

andre ture ud af huset, foregår under trygge forhold, og med voksne, der til enhver 

tid kan give den nødvendige omsorg.  

 Fællesskab og samhørighed – mulighed for at udforske nærmiljøet, der er i - og 

omkring den by, vi lever i. At have fælles oplevelser udenfor institutionen giver 

børnene en samhørighed, der kan danne nye venskaber. 

 Udfordring og mestring – uderummet er et vigtigt læringsrum, og vi skal sikre, 

at der i dette rum er en sund balance mellem sikkerhed og udfordring.   

 

På baggrund af refleksion og dialog i personalegruppen skal hver institution formulere en 

udepolitik, hvor ovenstående elementer er indeholdt.  

Gruppen skal drøfte, hvilke forholdsregler der skal tages i forbindelse med færden med 

børn uden for daginstitutionen og beskrive, hvordan disse forholdsregler bliver ført ud i 

livet. 

 

Politikken kan indeholde følgende: 

 Legepladsen, indretning og sikkerhed 

 Børn alene på legepladsen 

 Ture ud af huset 

 Skovgrupper 
 Børn og sol - Link: www.skrunedforsolen.dk 

 Børn og vand – Link: www.badesikkerhed.dk/plj_indlaeg 

 Børn og torden   

 Børn og kørsel 

 

Det er institutionslederen, der har ansvaret for, at processen etableres i 

personalegruppen, og at medarbejderne til enhver tid kender indholdet af institutionens 

udepolitik.  

Udepolitikken fremlægges og godkendes i forældrebestyrelsen. 
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