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Pressemeddelelse  
Pædagogisk Ernapris til pædagog Erik Nielsen 
 
Dansk Pædagogisk Historisk Forening uddeler årets Ernapris for 26. gang. Den gives til  
en person, der enten via sit virke har placeret sig i den pædagogiske historie eller har synliggjort 
historien gennem forskning og formidling indenfor børne- og daginstitutionsområdet. 
 
Ernaprisen uddeles på Dansk Pædagogisk Historisk Forenings årsmøde 
Tirsdag den 28. april 2015 kl. 17 – 18.30. på Borgbygård, Englandsvej 358, Kastrup. 

 
Medlem af Erna-udvalget Ulla Liberg, tidligere lektor, vil begrunde valget af årets prismodtager. 
 
Efter prisoverrækkelsen vil Erik Nielsen kvittere for modtagelsen med oplægget: 
  
                         "Danmarks børn cykler for deres fremtid" 
 

Kort begrundelse for valget: 
Prisen går i år til en pædagog, som stadig er i fuld gang med arbejdet i en børnehave. Det er 
Idrætsbørnehaven ”Hylet” på Israels Plads, hvor Erik Nielsen har været ansat i 39 år. Denne lille 
børnehave med kun 30 børn er kendt for stærke værdier som demokrati og fællesskab i forhold til 
børn, forældre og personale. Børnehaven har kollektiv ledelse og et udvidet forældresamarbejde.   
Børnehaven har hele tiden på den ene side holdt fast i en anerkendt god praksis og på den anden 
side også udvidet med nye initiativer, som har sat sig spor i verden rundt om dem. Disse initiativer 
har Erik Nielsen været en stor del af, ikke mindst ved også at formidle disse i undervisningsforløb,  
interviews og artikler til diverse medier. Senest har de haft fokus på cykling, hvor de hver fredag 
laver cykellege. Men personalet har også fælles projekter med forældre og børn om to bistader i 
Ørstedsparken. Der er nogle travle dage, når kuberne skal tømmes, og honningen fyldes på glas.  
Skoleforberedelsen hos dem kan være yoga i mindre grupper og museumsbesøg om 
eftermiddagen, hvor museerne næsten er tomme. 
Erik Nielsen, er en usædvanlig dygtig pædagog, som bidrager til den pædagogiske historie. 
Børnehaven ”Hylet” er en blandt flere små specielle institutioner, der har indflydelse på den danske 
pædagogik. 
 

Læs mere om Dansk Pædagogisk Historisk forening, årsmødet, Ernaprisen og tidligere 
prismodtagere på www.paedhist.dk 
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