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Velkommen 
til Rytterkildens 
Skovbørnehave 
– her er vi på tur hele dagen. Kom med!



Uanset om du allerede har skrevet dit barn op til  
Rytterkildens Skovbørnehave, eller om du blot er 
nysgerrig på, hvad det er for et sted, så rigtig hjertelig 
velkommen indenfor.

I Rytterkildens Skovbørnehave har vi højt til loftet  
– bogstaveligt talt. Der er god plads til at lege vildt, 
udforske og være kreativ i skoven.

Skoven er et godt og varieret sted i forhold til børns 
motoriske udvikling. De lærer at holde balancen, at stå 
fast på et ujævnt underlag og at mærke efter, hvordan 
deres krop har det. Forskning viser desuden, at børn, 
som opholder sig meget i et kuperet terræn, oftere 
opbygger en stærkere og mere smidig krop og bliver 
bedre til at koordinere deres bevægelser.

Men skoven er også et oplagt sted til at finde ro og 
fordybelse. Vi skal følge dyrespor i skoven, lede efter 
bænkebidere under stenene og ligge i skovbunden og 
kigge op på bladenes og skyernes bevægelser.

Skoven er vild, men jorden kan dyrkes. Vi skal plante 
en masse frugttræer og bærbuske og se dem spire og 
vokse. Vi skal høste og tilberede vores egen mad over 
bål. Og vi skal være mad-modige. Vi kalder det ’fra 
jord til bord’.

Udover de mange muligheder for udeleg og -læring,  
det giver at være placeret lige ud til Hansted Skov, 
så er der også værksted og science-faciliteter i 
skovbørne haven. På den måde får børnene mulighed 
for at undersøge alle de spændende ting, de finder 
i naturen i forstørrelsesglas, mens vi sammen lærer, 
hvordan for eksempel en snegl ser ud, når den ikke har 
noget hus på, eller hvad der gemmer sig helt inde i 
kernen af en grankogle.

På hele personalets vegne: Vi glæder os til at tage 
imod dig og dit barn!

Lone Brøndum, 
dagtilbudsleder

Kære forælder



Skovbørnehaven i tal

så mange kvm  
grønt tag:

210

så mange  
kvm sø:

11.137

så mange kvm skov 
at boltre sig i:

1.645.429

så mange insekter:

virkelig,  
virkelig mange!

så mange kvm  
renoveret hytte at  

læse historier i: 

70

så mange  
voksne: 

8

så mange  
børn: 

40

så mange træer: 

vi tæller dem

så mange kvm 
spritny hytte at tegne 
og science-nørde i: 

150

så mange pande- 
 kager over bål: 

altid lige én mere



Jo mere beskidt, jo bedre leg
…groft sagt. Men der er altså noget om det. Når vi går 
på opdagelse i skoven, snubler vi måske over ned-
faldne grene. Når vi leder efter musehuller, får vi jord 
på fingrene. Og når vi fisker efter vanddyr i søen, risi-
kerer vi at få våde tæer. Men skidt med det, for vi bliver 
også klogere – på os selv, på hinanden og på naturen.

Hansted skov er et fantastisk sted til en skovbørne-
have. Der er stejle bakker og dybe kløfter. Der er et åløb 
og en sø med en sluse og en fisketrappe. Der er fisk 
i søen og blishøns, ænder og svaner på søen. Der er 
enorme træer, tætte krat og plads til at være et nys-
gerrigt skovbarn.

De vide fysiske rammer gør, at der er plads til alle. 
Både dem, der har brug for vild tumleleg på skrænter-
ne og dem, der har brug for at tulle rundt i fred og lede 
efter smådyr under blade og grene i skovbunden.

Her er tid til fordybelse med nærværende voksne, 
som glæder sig til at undersøge, hvor mange ben en 
edder kop har, hvad den mon spiser og hvor klistret 
dens spind egentlig er. 

Skoven er et oplagt sted at lege mere frit, end på en 
almindelig legeplads. Børnene får lov til at eksperi-
mentere på skrænter og ved vandhuller. Og det styrker 
dem. Både fysisk og mentalt. Og så nedbringer det 
antallet af uenigheder, for det svært at være uenig i 
ret lang tid ad gangen, når der er højt til loftet og frisk 
luft til lungerne.



At mærke og bruge sin krop
- fordi terrænet er ujævnt og træer  
og skrænter inviterer til leg og  
klatring

At fordybe sig og nørde igennem
- fordi vi i løbet af dagen ikke har en 
masse praktiske ting, vi skal nå  
– vi har med andre ord god tid til at 
dyrke børnenes naturlige nysgerrig-
hed sammen med dem

At forstå, hvad naturen egentlig er 
for en størrelse
- fordi vi befinder os midt i naturen. 
Vi oplever vejrets og årstidernes skif-
ten og dyrenes liv helt tæt på.

Når man er ude i naturen hver dag og året rundt, 
bliver man helt vildt dygtig til:

Skovbørn er...
... sansebørn
... mestre i at undersøge ting og finde på
... nysgerrige, opfindsomme og modige

Det har jeg aldrig 
prøvet før, så det 
klarer jeg helt sikkert
- Pippi (og alle skovbørnehavebørn  
og -voksne)



55°54’41.2”N 
9°51’28.4”E



Rytterkildens Skovbørnehave
Vandmøllevej 31, Hansted
8700 Horsens

Børnehuset Rytterkilden
Hybenvej 89
8700 Horsens

Dagtilbudsleder Lone Brøndum
@: builbk@horsens.dk
T: 29 31 52 19

Assisterende leder Lise Hansen
@: loh@horsens.dk
T: 21 28 69 22

https://dagtilbud.horsens.dk/langmark/
skovbornehave-i-hansted-skov

Åbningstider
Mandag: 6:00-17:00 
Tirsdag: 6:00-17:00 
Onsdag: 6:00-17:00 
Torsdag: 6:00-17:00 
Fredag: 6:00-16:00 

- alle børn kan møde ind i Børnehuset  
Rytterkilden fra klokken 6:00, ligesom de kan 
blive der, til institutionen lukker

- som udgangspunkt kører vi i samlet flok fra 
Børnehuset Rytterkilden og ud til skovbørne-
haven klokken 8:30. Klokken 15:00 kører vi 
sammen hjem til Rytterkilden.


