Vi tilbyder: En dag med en guidet tur
til 2 institutioner/legepladser i
København. Transport mellem
institutionerne er inkluderet i prisen.
Turene henvender sig ikke til børn.

Kindergarten
Tours
	
   ture i
Guidede

Pris: Grupper - max. 10 deltagere, kr.
3000. Individuel - min. 6 deltagere á
kr. 350. Skræddersyede løsninger
kan arrangeres.

København for fagfolk og
andre interesserede

Sprog: Dansk, svensk eller engelsk.
Mødested: Alle ture starter kl. 9.30
fra metro-opgangen Nørreport ved
Torvehallerne på Frederiksborggade.
Kontakt os vedr. særlige ønsker.

Tilmelding via hjemmesiden eller
kindergartentours@outlook.com

	
  

Kindergarten Tours
Oplev København fra en anden
vinkel!

www.kindergartentours.com

www.kindergartentours.com

Turene ledes af
professionelle
guider med mange
års erfaring
indenfor det
pædagogiske
område
www.kindergartentours.com

Baggrund
Stort set alle børn i Danmark
kommer dagligt i daginstitution,
mens mor og far er på arbejde. Vi
har i Danmark en pædagogisk
tradition for en vuggestue-,
børnehave- og fritidspædagogik,
hvor børnene har plads til leg, og
hvor børnenes egne initiativer
bliver mødt med respekt og
interesse; ligesom der lægges
vægt på børnenes nysgerrighed
og egne aktive handlinger.
Daginstitutionerne har en egen
historie og det pædagogiske
personale en egen pædagogisk
faglig identitet og orientering.
Mange udenlandske gæster har
gennem årene besøgt vores
daginstitutioner og er blevet
begejstrede for det særlige danske
børnesyn og pædagogikken.

Mange
udenlandske
gæster har

”

En guidet tur kan f.eks.
forløbe således:

	
  

gennem årene
besøgt vores
daginstitutioner og
er blevet
begejstrede for det
særlige danske
børnesyn og
pædagogikken

Kl. 10.00 – 10.45: Besøg på første
institution
Kl. 11.30 – 12.15: Besøg på anden
institution
Kl. 12.15 – 13.00: Transport tilbage til
udgangspunktet
Der er undervejs i løbet af turen
beregnet god tid til samtale om indtryk
og oplevelser
Vælg mellem:
Institutioner for småbørn, for
skolebørn (primært eftermiddage) eller
legepladser.

Der findes mange institutioner,
som holder den pædagogiske
tradition i hævd, og disse
institutioner vil vi gerne være med
til at fortælle om. Det vil vi gøre
ved at vise dem frem til
udenlandske såvel som til danske
gæster. Vi har nemlig noget, vi er
stolte af og gerne vil vise frem!	
  
www.kindergartentours.com

Kl. 9.30: Vi mødes ved
Metroopgangen ved torvehallerne på
Frederiksborggade. Kort introduktion
til turen. Guiderne vil bære tydelige
kendemærker

Eller måske en kombination?
Eller måske har du en særlig interesse
for f.eks. inklusion,
forældresamarbejde, natur eller
andet?

www.kindergartentours.com

Man er velkommen til at
fotografere, men det er ikke tilladt
at tage billeder af børn.

