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Pressemeddelelse den 14/9 2016 
 

Louisegården sætter naturfaglig læring i fokus 
med grønt haveprojekt 

230 små videnskabsmænd i Diakonissestiftelsens børneinstitution Louise-
gården har med etableringen af en ny insekttillokkende biotophave haft 
grønne fingre de sidste par måneder. 

Det krible-krabler i haven – og ikke mindst i fingrene på børn og voksne hos Diakonis-
sestiftelsens børneinstitution Louisegården, hvor der i øjeblikket arbejdes ivrigt med 
husets nyetablerede biotophave. Biotophaven, der er et grønt projekt skabt i samarbej-
de med Naturvejlederforeningen, spreder stor glæde blandt børn og voksne. 

Naturen ind i byen – og insekterne ind i børnenes hverdag 

Bagerst på Louisegårdens store, fælles legeplads mellem de to institutioner står en ”lille 
mark” fyldt med alskens engblomster og fylder ved første øjekast øjet med farver - og 
går man tættere på også med insekter. Bier, hvepse, sommerfugle, fluer og brumbasser 
flyver rundt her i Louisegårdens særlige Biotophave og giver børnene mulighed for at 
blive klogere på alt det, der krible-krabler, summer, flyver og stikker. 

Louisegårdens afdelingsleder, Dorthe Nørgaard, fortæller: 

”Biotophaven er f.eks. perfekt til insektjagt, hvor børnene skal ud og finde særlige insek-
ter, fotografere dem og krydse dem af på store plancher. Men haven fungerer også som et 
afbræk, hvor der altid er liv at fundere over, og så er den smuk. I så høj grad at vi gerne 
vil udvide den” 

Minibiotoper i børneinstitutioner er et projekt på landsplan, hvor Naturvejlederfor-
eningen, støttet af Nordea Fonden, i maj 2016 fik etableret 950 kvadratmeter insekttil-
lokkende Krible Krable mini-biotoper i 47 udvalgte daginstitutioner. Her var Louise-
gården så heldig at være en af dem. I alt 18.000 planter bestående af 20 specielt udvalg-
te engplanter, der har en særlig god evne til at tiltrække spændende insekter til institu-
tionernes udeområder, gør det nemmere for børnene over hele landet at iagttage og 
undersøge mylderet af smådyr – lige uden for institutionens dør. 

Tilmed befordrer biotophaverne, at der kommer flere insekter og krible-krable dyr til 
byerne eller til naturområder, hvor de er ved at blive sjældne. Naturvejlederforenin-
gens vision er, at både børn på landet og i byen inspireres til at undersøge og udforske 
den nære natur og dens beboere gennem aktiviteter, nysgerrighed, leg og læring. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Biotopuniverset fordrer viden og spreder glæde 

Biotophaven i Louisegården har børnene selv været med til at plante i forbindelse med 
de årlige planteuger først på året, og nu har den vokset sig stor og frodig. Arbejdet med 
en masse insekter vakte lidt bekymring hos nogle forældre, men ifølge Dorthe Nør-
gaard handler projektet netop også om læringsprocessen, hvor børnene får lov til at 
forholde sig til det, de møder i haven: 

”Svaret er, at insekter drager og insekter bekymrer, og vi vil gerne give vores 230 små 
ivrige videnskabsmænd mulighed for at blive kloge på insekter, så de bliver mere fortroli-
ge med dem, ved hvorfor de er her og for at de kan skelne imellem, hvad man skriger højt 
for, og hvornår man ikke behøver at gøre det.” 

Louisegården er en ud af 47 daginstitutioner, der i maj 2016 fik etableret et krible-
krable univers som en del af Naturvejlederforeningen- og DR Ramasjangs samarbejde. 
Dette indbefatter et landsdækkende 950 kvadratmeters-biotophaveprojekt, støttet af 
Nordea Fonden.  

For øvrig information kontakt: 

Dorthe Nørgaard, afdelingsleder, Louisegården 
Mail: dono@diakonissen.dk 
T: 38 38 47 01 
 
 
 
Læs mere om krible-krable projektet hos Naturvejlederforeningen her: 
http://natur-vejleder.dk/projekter/krible-krable/ 
 
Se Nordea Fondens video om krible-krable projektet: 
https://www.youtube.com/watch?v=hAhUuO1Hr3A 
 
 
 
 
 
 
OM DIAKONISSESTIFTELSEN 
DIAKONISSESTIFTELSEN leverer på et folkekirkeligt grundlag sundheds- og velfærds-
ydelser på hospice, plejehjem, psykiatriske bofællesskaber, børneinstitutioner samt i Dia-
konissestiftelsens private hjemmepleje. Vi tilbyder fremtidens sundhedsuddannelser og 
bygger moderne seniorboliger i et trygt og fællesskabsfremmende miljø. To kvalitetsgen-
brugsbutikker, aktiviteter i egen kirke samt charmerende udlejnings- og konferencefacili-
teter i de historiske bygninger på Frederiksberg er andre vigtige ydelser, der skaber sy-
nergi mellem patienter, brugere, ansatte, beboere, studerende, frivillige og erhvervslejere. 
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