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Der er godt nok fart på hos Skovhjælperne - på arbejdsopgaverne og hos dyrene.
Hen over vinteren har vi arbejdet videre med planerne om en satellit med en
lille gruppe Skovhjælpere med tilknytning til ”Stationshuset” ved Hareskov
station, lige op af Store Hareskov. Vi har arbejdet på huset og er kommet et
godt skridt videre med den indvendige nedrivning/opbygning. De dage hvor
vejret har været til det, har vi været i Store og Lille Hareskov for at samle affald og lære området at kende. Desværre er tidsplanen rykket en del, grundet
en hel del indbrud omkring huset på Ydergården i Vestskoven. Det har taget
tid og økonomi at genopbygge og sikre det ødelagte, men vi er ved at være
der hvor vi atter kan tage fat på huset i Hareskoven.

1. august 2018
Kontaktperson: Christian
Schwartzbach
Tlf.: (+45) 44 25 43 00

Fårene har læmmet og det er gået rigtig godt. Vi har næsten ikke mistet lam
hvilket skylles større opsyn samt sondefodring i de første dage af lammenes
levetid. Antallet af ilæmmet får (46) og lam (95) var i den høje ende, hvilket
vi reducerer næste år til omkring 25 får med forventet antal lam på 50. Samlet har vi omkring 100 får, hvilket er nok til afgræsning af de nuværende områder.
Kort om resten af dyrene kan nævnes at bierne har overvintret fint. Otte ud
af ti familier klarede vinteren og vi skal allerede nu høste første omgang honning.
Hønsene på Naturcenteret klarede også vinteren men desværre ikke ræven
som har reduceret antallet af høns. Lige nu ligger to høns skruk på 22 æg og
vi håber vi atter får hanegal på Naturcenteret.
Skovhjælperne efterspørger mere arbejde omkring højlandskvæget, så når
skovarbejderne Bo eller Thomas beder om hjælp, står vi selvfølgelig parat. Vi
hjælper mest om vinteren med fodring og enkelte gange resten af året, når
der skal fanges ind.
På naturcenteret er det årlige besøgsantal steget til ca. 55.000 gæster i vores
åbningstid – og alle udtrykker stor glæde ved Skovhjælpernes service og
glade humør. Hver måned tilrettelægger og vejleder Skovhjælperne, interesseret gæster, skole- og institutionsbørn i en aktivitet omhandlende den gældende måneds naturoplevelse eller arbejdsopgave. Gæsterne nyder den store
”know-how” som Skovhjælperne besidder og ejerskabet overfor naturcenteret
og alle arbejdsopgaverne vokser hver dag hos Skovhjælperne.
Internt på naturcenteret har der været fokus på etablering af ”Flyverhold”
som primært servicere udeområderne – bålhus, materialer og affald, samt en
workshop i pakning og udlevering af materialevogne og optænding af bål for
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skovgæster. Flere Skovhjælpere har deltaget og der er dannet små arbejdsteams med hver deres kompetencer.
Skovhjælperne har endvidere haft særligt fokus på kost og sundhed i forbindelse med den daglige tilvirkning af frokostordningen. Det er blevet til et
ugentligt fokus på inddragelse og medbestemmelse i alle processor – madplan, indkøbsliste, indkøb og tilvirkning. Vi er ”særligt sunde” i månederne op
til vores deltagelse ved Vi Cykler Til Arbejde samt DHL-Stafetten.
Vi har afholdt MUS-samtaler for alle Skovhjælperne og der er lavet indsatsområder og udviklingsplaner for alle. Samtalerne har vist at Skovhjælperne
stortrives i teamet, i mødet med skovgæsterne og at de mange alsidige arbejdsoplevelser er drivkraften for at komme afsted om morgenen.
Udviklingsplanerne bruges i dagligdagen og skal være med til at underbygge
bostedkommunens indsatsplaner. Teamet og Skovhjælperne har endvidere et
særligt fokus på billede-dokumentering af Skovhjælpernes- og det praktiskpædagogiske arbejde. Dokumentationen bruges primært ved handleplansmøder og interne fællesmøder. Vi forsøger også at uploade til Skovhjælpernes
Facebook-side så interesseret kan følge med i de mange arbejdsoplevelser.
Gennem året har vi haft adskillige inspirationsbesøg fra kommuner og værkstedstilbud samt interessebesøg fra UCC (pædagogudd.) Skovhjælperne og
teamet nyder at vise deres arbejdsplads frem.
Der har også været kontrolbesøg omkring caféen, økologi og dyrevelfærd. Alle
instanser har været meget begejstret for, hvorledes de forskellige områder
drives samt egenkontrollen. Ingen anmærkninger.
Sidst i maj fik vi styr på GDPR og hvorledes SNFV står omkring persondataloven. Vi er ikke helt i mål men der er blevet udarbejdet retningslinjer og procedure omkring persondata for alle, og der er indhentet databehandleraftaler og
samtykkeerklæringer. Overordnet vil der kun gemmes relevant persondata.
Data gemmes elektronisk på sikker server placeret i Danmark. Al deling af
personoplysninger til f.eks. kommune og sagsbehandler foregår krypteret og
signeret.
Afslutningsvis skal nævnes at skovhjælpernes tur-udvalg har planlagt og afholdt lidt flere ture i 2018 end vi plejer. Alle turene har et snært af vores daglige arbejde men har primært været hygge og ryste-sammen-ture. Seneste
tur er til Roskilde Dyreskue hvor skovarbejder Thomas viser højlandskvæget
frem og vi er på jagt efter en avlsvædder. Den tildelte Handicappris i 2017 er
med til at finansiere turen.
I ønskes alle en god sommer

Med venlig hilsen
Christian Schwartzbach
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Specielle dage hos Skovhjælperne Østsjælland
29. August 2018. DHL – Skovhjælperne og Miljøministeriet
Onsdag d. 29. August deltager Skovhjælperne atter ved DHL-Stafetten i Fælledparken. Vi er tilmeldt med to hold som løber og to hold som går. Alle deltagere følges med en teamleder rundt.
I år har vi også et større heppehold med. De står for en ekstra god stemning
langs med ruten rundt i fælledparken.
Alle Skovhjælpere er tilmeldt et hold eller er med som hepper. Vi møder ind
på Naturcenteret kl. 14:00 og er tilbage igen kl. ca. 21:15
De Skovhjælpere der forhindret eller ikke ønsker at deltage, har som udgangspunkt fri. Der kan dog laves særlig aftaler.
13. September 2018. Netværksmøde for Danmarks Skovhjælpere
Alle Skovhjælpere er inviteret til netværksmøde i Boserup Skov, torsdag d.
13. september. Skovhjælperne Østsjælland deltagere også og tror det bliver
en rigtig hyggelig dag.
Normal mødetid for alle deltagere men vi forventer først at være hjemme kl
17:00
De Skovhjælpere der forhindret eller ikke ønsker at deltage, har som udgangspunkt fri. Der kan dog laves særlig aftaler.
20. September 2018. ”Naturdagen 2018”
Igen i år afholder Skovhjælperne ”åbent hus” for specialområdet i Storkøbenhavn. Skovhjælperne står for aktiviteter og oplevelser i og omkring Naturcenteret.
Normal mødetid for alle Skovhjælpere
12. Oktober 2018. Kulturnatten
Fredag d. 12. oktober hjælper Skovhjælperne, Miljøministeriet i København
med opsætning af telte til årets Kulturnat.
Normal mødetid for alle Skovhjælpere
31. Oktober – Pædagogisk dag
Onsdag d. 31. oktober er alle Teamledere inviteret til Nyborg for at deltage
ved den 11. Nationale Rehabiliteringskonference. Alle Skovhjælpere har fri
denne dag
2. December – Juleoplevelser og juletræssalg på Naturcenteret
Søndag d. 2. december afholder Skovhjælperne, i samarbejde med Miljøstyrelsen og Albertslund Naturskole, Julehygge på Naturcenteret. Der er mulighed for at køre med traktor og vogn ud i skoven for at fælde sit eget juletræ.
Alle er velkomne. Enkelte Skovhjælpere er på arbejde denne dag.
19. December 2018. Skovhjælpernes Julefrokost
Onsdag d. 19. december afholder Skovhjælperne den årlige julefrokost.
Normal mødetid for alle Skovhjælpere
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20. December 2018 – 3. januar 2019 Juleferie
Efter julefrokosten holdes juleferielukket. Det vil sige fra d. 19. December
2018 kl. 15:00.
Vi starter op igen torsdag d. 3. januar 2019 på Naturcenter Herstedhøje kl
09:00.
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