
Det er ikke hver dag, at man får mulighed for at snige 
sig ud i skyggen som Batman, kravle rundt og skyde 
spind som Spiderman, tage en sej Ironman-dragt på – 
eller flyve af sted på en drømmerejse som Superman. 
Men sådan er det at være førskolebarn i Krudtuglegrup-
pen. Dagmargården skal være et unikt sted for børnene 
at være, når resten af familien er i skole og på arbejde. 
”Krudtuglerne” dyrker blandt andet børne- og helteyo-
ga. Det er dog bare èn af mange aktiviteter i Dagmar-
gården 
Set udefra, og når man træder ind af hoveddøren i Dale-
gade, har man ingen fornemmelse af, at daginstitutio-
nen er noget særligt. Men det ændrer sig fluks i mødet 
med børnene og pædagogerne. Den integrerede private 
daginstitution har maksimal fokus på børnenes trivsel. 
I de enkelte rum er der gjort ekstra meget ud af indret-
ningen – der er hyggeligt, og der er rum for at skabe 
nærvær og en god atmosfære omkring børnene. Der er 
god plads til leg og læring i hele institutionen. Derudover 
har Krudtuglerne masser af rum og ro til fagligt at for-
berede sig på at skulle i skole. 
Den store legeplads er indrettet med klatrestativer, le-

geoaser, sandkasser, cykler og ikke mindst med en fod-
boldbane med grønt kunstgræs. Udeområdet er det 3. 
rum og et spændende og fantastisk sted for børnene at 
være.   

Et godt sted at være
Den nu 150 år gamle Dagmargården i Dalegade 12-14 
er noget særligt på den måde, at institutionen huser 
færre børn, end den rent faktisk har plads til. Det er helt 
bevidst. Med cirka 100 børn, fremfor 150, er der mere 
plads, og børnene har gode muligheder for at fordybe 
sig. Der er tid og rum til, at de kan lege og lære hinanden 
at kende. Der er i dag 40 børn i vuggestuen på 1. sal.–  
Der er 40 børn i børnehaven i stueetagen, og på øverste 
etage, 2. sal, holder de 20 førskolebørn til. Da grupperne 
er fordelt på flere etager, opleves Dagmargården ikke 
som en stor institution med 100 børn. 

Fællesskab 
Der er mange forskellige tiltag for at styrke fællesska-
bet i Dagmargården. Børnene holder meget af at delta-
ge i – blandt andet fejring af de danske højtider, fælles 

udflugter, kulturelle aktiviteter, og ikke mindst fredags-
sangen, der også er en fælles aktivitet for hele institu-
tionen. 
- Børnene er rigtig glade for at synge, og det er sjovt at 
se, når vuggestuebørnene kommer ind i lokalet, hvor 
alle de andre børn sidder klar. Det er en særlig oplevelse 
for dem.

Helteyoga
Mandag formiddag samles otte af Krudtuglerne til bør-
ne- og helte-yoga. I fællesrummet ligger blå måtter i en 
cirkel, og i midten står Spiderman klar til at lytte til bør-
nene, når de præsenterer sig. Derefter står den på en lil-
le times tid med forskellige øvelser, lege og sange – alt 
sammen for at give børnene mulighed for at udfordre 
sig selv, røre sig, turde gøre ting, sidde bomstille et helt 
minut, lytte og ikke mindst opleve at have et fællesskab 
med andre. 
- Der er så meget uro omkring børn i dag. De har godt 
af lidt fordybelse og ro og lære nogle sociale spillereg-
ler. Med yogaen sætter vi blandt andet fokus på træning 
af motorikken og sanserne og på at lære, at der ikke er 

noget, der er forkert – og ikke mindst at indgå i regler. 
Eksempelvis, hvis børnene gerne vil sige noget, skal de 
række hånden op, og hvis der er noget de er meget ivri-
ge efter at fortælle, rækker de to hænder op, forklarer 
institutionsleder Lene Munk-Andersen. 
Men alle de fine ord er børnene ligeglade med. For dem 
handler det om at nyde en stjernestund sammen med 
deres kammerater.
Efter en lille times børne- og helteyoga får børnene lov 
til at male endnu en farve på deres stav som bevis på, at 
de har lært at gøre nye ting. En sej og helteagtig måde at 
starte en mandag på i Dagmargården.                        

Annonce

Plads til legen og stjernestunderne 
på Dagmargården


