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Ett initiativ har inkommit angående önskemål om att kommunen öppnar ett fri-
luftsdaghem. 

Olika studier visar att barns utomhusvistelse under de senaste decennierna har
halverats. Som en eventuell följd av detsamma har ett ökat intresse uppstått för
utomhuspedagogik runtom i Finland. I vårt land, liksom i övriga Norden, anses
ett nära och bra förhållande till naturen vara en viktig del av barns uppväxt och
utveckling. 

Barns möten med naturen kommer i dag främst genom upplevelser och utfärder
tillsammans med sina vårdnadshavare eller med sin grupp inom småbarnspeda-
gogiken. I Malax finns både Knytte-  och Skogsmulleverksamhet  inom små-
barnspedagogiken, men det är bara en del av den utomhuspedagogik som ett
friluftsdaghem kan erbjuda.

Utomhuspedagogikens önskan är att  förmedla alternativa livsvärden. Genom
att barn får kunskap om och en känsla för naturen kan de bli viktiga delar i att
ta hand om och beskydda naturen. Utomhuspedagogik kallas den pedagogik
som förs på daghem med uteaktiviteter som fokus. Den innebär att en del av
den traditionellt  inomhusplacerade verksamheten bedrivs utomhus.  I Finland
kallas kommunala daghem som bedriver utomhuspedagogik för ute-, natur- el-
ler friluftsdaghem. 

Grunderna för planen för småbarnspedagogik menar att barn behöver få lära
sig i miljön, lära sig om miljön och agera till förmån för miljön samt stärka sitt
förhållande till naturen.

Enligt en del studier är det svårt att bevisa om barn verkligen lär sig bättre ut-
omhus. Det man kan se är att barn utomhus upplever mer glädje och att utevis-
telsen påverkar hela barngruppen positivt, eftersom barnen blir lugnare och en-
ligt studier får en bättre hälsa i form av mindre infektioner och stressrelaterade
sjukdomar.

För att  kunna starta ett  friluftsdaghem behöver en planeringsgrupp tillsättas.
Det  mest  lämpliga  området  för  ett  friluftsdaghem i  Malax behöver  utredas.
Skogsområdet ska vara kommunens och vara tillräckligt stort för att få en vari-
erande verksamhet med olika lärmiljöer med tanke på att arbetet ska ske utgå-
ende från planen för småbarnspedagogik. På ett dylikt område ska det också
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byggas ett vindskydd, eldstad och ett WC. Även ett förråd av något slag behö-
ver uppföras för förvaring av leksaker och annan nödvändig utrustning. Områ-
det torde också måsta godkännas av en hälsoinspektör.

Ett friluftsdaghem kan ta emot 10-12 barn i åldern 4-5 år. För en sådan grupp
behövs tre personal, varav åtminstone den ena ska vara lärare inom småbarns-
pedagogik. En större personalstyrka än i daghem behövs, eftersom friluftsdag-
hemmets verksamhet sker i skogen och inte inom ett omgärdat område. Ett fri-
luftsdaghem kräver mer omfattande övervakning.

På andra orter är friluftsdaghem ofta planerade på gångavstånd från daghem,
vilket ger möjlighet för gruppen att börja och avsluta dagen vid daghemmet.
Visserligen är tanken att barnen ska tillbringa så stor del av dagen som möjligt
i friluftsdaghemmet, men alltid med beaktande av rådande väderförhållanden.

Bilagor:
- initiativ av Tina Holms och John Peltoniemi m.fl., Friluftsdaghem i Malax

Bildningsdirektör Agneta Martins förslag:
Bildningsnämnden utser en arbetsgrupp för planering och vidareutredning av
vilka utrymmen som småbarnspedagogiken framdeles bör satsa på i Ytterma-
laxområdet.

Beslut:
Bildningsnämnden anser att en arbetsgrupp bör finnas som planerar och utreder
vilka utrymmen som småbarnspedagogiken är i behov av i Yttermalax-områ-
det. Den grupp som tidigare utsetts för planering av gruppfamiljedaghemmet
kan eventuellt komma i fråga och även fler medlemmar kan utses. Bildnings-
nämnden tar upp ärendet igen vid sitt nästa möte. 

 
Malin Forsberg avlägsnade sig efter behandlingen av denna paragraf.
___________

Bin § 29 Bildningsdirektör Agneta Martin:
Initiativet angående friluftsdaghem avslutas som enskilt ärende. 
I fortsättningen behandlas det som en del av ärendet om småbarnspedagogikens
verksamhetsenhet och utveckling i primärmalax.

Beslut:
Godkändes.
__________


