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 VELKOMMEN I KÆLDEREN 
 

Kære børn og forældre! 
Vi vil hermed byde dig velkommen i Kælderen på Stolpedalsskolen. Kælderen er en 

fællesbetegnelse for: 

DUS 1: 3. klasse 

DUS 2 (inkl. DUS 2 Aften): 4.- 6. klasse 

For at du kan danne dig et indtryk af, hvem vi er og hvordan vores struktur/tilbud er, 

har vi på de næste sider samlet relevante informationer og praktiske oplysninger.  

 
Opstart i Kælderen 

Når børnene starter i 3. klasse efter sommerferien, skifter de DUS-tilbud fra Fridusen til Kælderen. Det sker 

helt automatisk, og I som forældre skal ikke foretage Jer noget. Betalingen til DUS 1 fortsætter som det 

plejer.  

 

Vi har i samarbejde med Fridusen planlagte besøgsdage for børnene allerede i 2. klasse. Derved er 

lokalerne og strukturen i Kælderen lidt kendt, ligesom børnene får hilst på Kælderens faste personale.  

Vi har rigtig gode erfaringer med disse besøgsdage og det er vores indtryk, at børnene virker trygge når de 

skal starte efter sommerferien. 

 

Overgang til DUS 2 

Den sidste dag i august i det skoleår, hvor man går ud af 3. klasse, bliver man automatisk meldt ud af DUS 1. 

Ønsker I, at Jeres barn fortsat skal være indmeldt i Kælderen, skal I gå ind på www.pladsanvisningen-

online.dk hvor man kan tilmelde sit barn til DUS 2. Der er pladsgaranti og man kan starte samme dag som 

man er meldt ind. 

Vær opmærksomme på, at barnet i overgangen fra 3. klasse til 4. klasse, skifter fra DUS 1 til DUS 2. 

Hvor DUS 1 er et pasningstilbud, er DUS 2 et fritidstilbud.  

Ligeledes skal man være opmærksom på, at man ikke har et pasningstilbud/ fritidstilbud i perioden fra man 

bliver meldt ud af 3. klasse og til skolen starter i august. 

 

 

 

 

http://www.pladsanvisningen-online.dk/
http://www.pladsanvisningen-online.dk/
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Forskellen på DUS 1 og DUS 2  

Ud over priserne (som kan ses her: http://www.aalborg.dk/skole-og-uddannelse/skole/skolefritidsordning-

dus), er der ikke så stor mærkbar forskel for børnene i dagligdagen på DUS 1 og DUS 2. Til gengæld er der 

nogle ændringer i vilkårene!   

Som tidligere nævnt er DUS I et pasningstilbud. Det betyder, at børnene tilbydes pasning under nøjagtig 

samme vilkår som da de gik i Fridusen, nemlig alle dage fra 6.30 – 17.00. Dvs. at man i 3. klasse stadig kan 

benytte sig af morgen-Dussen (fortsat i Fridusens lokaler), samt at man har pasningstilbud på de skolefrie 

dage, fx i sommerferien, i vinterferien, osv. 

DUS 2 er et fritidstilbud, hvilket betyder, at børnene hér kun kan benytte sig af Kælderen på skoledage, dvs. 

ca. 200 dage om året. Når skolen er lukket, er DUS 2 også lukket. Børnene har derfor ikke mulighed for, at 

benytte morgen-Dus, ligesom de ikke kan benytte tilbuddet i skoleferier. Til gengæld kan de benytte sig af 

tilbuddet DUS 2, hvor der én gang månedligt er et aftentilbud, en fest eller en tur ud af huset.  

Nogle af turene er aldersopdelte. For at benytte dette tilbud skal man være meldt ind i Dus 2 dagtilbud. 

 

Kontakt 

Kælderen - 3. klasse                                  99 82 44 16 

Afdelingsleder Bibi Madsen                     99 82 44 13  

DUS-fællesleder Allan Larsen                   99 82 44 11 

 

Mobiltelefoner 

I kælderen må 3. klasses børn bruge deres mobil, hvis de kommer og spørger en voksen om de må ringe. 

Når børnene ringer skal de være i nærheden af en voksen. 

Børnene der går i 4., 5. og 6. klasse må frit bruge deres telefon og de styrer selv legeaftaler og gå hjem 

tider. 

 

Caféen 

I Kælderen har vi en Café som holder åbent hver dag fra kl. 14.00 – 15.30. Her kan børnene købe forskellige 

former for brød, frugt og drikke. Udvalget varierer lidt fra uge til uge, men består typisk af nybagt brød, 

knækbrød, pølsehorn, saftevand med mere. På fredage udvider vi sortimentet lidt.  

Boden bruger vi som en ”aktivitet” børnene kan vælge sig ind på, hvor de således kan hjælpe til med salg og 

andre gøremål. I boden skal man betale med kontanter. 

 

 

 

 

 

 

http://www.aalborg.dk/skole-og-uddannelse/skole/skolefritidsordning-dus
http://www.aalborg.dk/skole-og-uddannelse/skole/skolefritidsordning-dus
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Aktiviteter 

Vi tilbyder forskellige aktiviteter i Kælderen som børnene kan tilmelde sig – disse er kort beskrevet på de 

næste sider. 

Først i hver måned lægger vi en aktivitetskalender ud på AULA, såvel som vi hænger denne op på 

informationstavlen i Kælderen. Børnene er rigtig gode til at byde ind på de aktiviteter der foregår i huset.  

Ture ud af huset er tilrettelagt af personalet med et pædagogisk mål i sigte.  

I vores daglige arbejde, og dermed i vores aktiviteter, er vi optaget af, at give børnene tryghed. Vi ser det 

dog også som vores opgave, at tilbyde udviklende og udfordrende aktiviteter, der giver den enkelte 

mulighed for succes-oplevelser! 

 

Træværksted 

I træværkstedet er der eksempelvis mulighed for, at lave træspil, tavler, fuglekasser, legeredskaber og hvad 

man ellers har af gode ideer. 

   
Det kreative værksted 

Her kan børnene udfolde sig med mange forskellige kreative materialer.  

Man kan fx male, lave smykker, gravere på glas, lave kort og lignende.  

  
Gymnastiksalen 

Vi bruger så vidt muligt gymnastiksalen hver dag - bl.a. til boldspil og andre fysiske aktiviteter.  

   
Sy-værksted 

I syværkstedet har børnene mulighed for, at tage sykort til vores symaskiner og sy f.eks puder, tøjdyr og 

andre sjove ting børnene byder ind med. Vi laver også mange andre kreative aktiviteter - f.eks. malerier, 

perleprojekter, decoupage m.m. 

  
Musikværksted 

I Kælderen har vi et musikstudie hvor børnene kan prøve kræfter med de forskellige instrumenter. Af og til 

lykkes det os, at stable et lille band på benene ☺ 

 

Diskotek 

Her kan børnene trække sig tilbage og lytte til musik. Rigtig mange har lyst til at sætte noget dans til 

musikken, og typisk opstår der små dansegrupper. Børnene kan selv medbringe musik, enten som CD’er 

eller på mobiltelefonen. 
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”Hyggeren” 

Dette er rummet hvor man kan tumle, hyggesnakke, lave huler og lignende. Vi har et ønske om, at give 

børnene ejerskab til dette rum, hvorfor vi hvert år laver en tegnekonkurrence for de nye børn i 3. klasse, 

hvor alle kan deltage.   

 
Spillerum 

Her tilbyder vi, at spille computer, pool, Airhocky og Wii.  

 

Udearealer 

Vi er rigtig glade for de fantastiske omgivelser vi har, idet skolen er omkranset af skov.  

Udenfor kan børnene bl.a. benytte vores multibane og fodboldbaner, såvel som mange synes det er sjovt at 

køre på mooncars, wave-boards eller rulleskøjter. Videre har vi også den store ”fuglerede” (en stor gynge) 

og et udfordrende klatrestativ. 

Ofte bruger vi ligeledes vores bålplads med bænke til hyggelige bål-aktiviteter. 

Desuden er der også mulighed for, at gå op til Skovbrynet, hvor vores spændende legeplads: ”Drøn på 

Skovbrynet” er placeret  

   
Traditioner i Kælderen 

 

Rekorduge: 

Vi har hvert år en rekorduge, hvor alle børn dyster mod hinanden. Her er der mange forskellige 

konkurrencer, eksempelvis: stabling af grydesvampe, tændstikbygning, tovtrækning, løb og mooncar-ræs. I 

denne uge gælder det således om, at lave nye DUS-rekorder såvel som nye og sjove rekord-discipliner bliver 

opfundet ☺  

    
Stolpe Cup: 

Hvert år afholder vi Stolpecup, som er en fodboldturnering, hvor 0.- 3. klasse kæmper om pokaler til 

klassen. Der er både piger og drenge på holdene og dem der ikke har lyst til at spille, hepper og bidrager til 

den gode stemning!  

 

Kunstuge:  

Vi har to sammenhængende kunstuger om året, hvor vi fx maler billeder, laver glas og på lignende måder 

beskæftiger os med kunst.  
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Markedsdag:  

Vi afholder, sammen med Fridusen, en årlig Markedsdag, hvor børnene har mulighed for at have en 

salgsbod. Her kan de sælge legetøj, lave gøglerboder og lignende. Herudover har mange af børnene øvet 

underholdning som dans, sang eller teater, hvilket de glæder sig til at vise ☺ 

 Vi sælger mad og drikkevarer på dagen. 

 

Halloween fest: 

Ved dette aftenarrangement for børnene i Dus 2 (4.– 6. klasse) byder vi indenfor til en fest med masser af 

”uhyggelige oplevelser. Festen er fra kl. 18.00-21.30 og vi opfordrer børnene til at møde udklædte.  

 

Spørgsmål 

Vi er et stort hus, og der foregår mange ting. Derfor kan det være svært, at følge med på sidelinjen. Men, 

stil endelig spørgsmål, kom med Jeres bekymringer og/eller forslag. Kun i et åbent samarbejde kan 

Kælderen blive et godt sted for børnene, Jer og os.  
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Fælles mål for DUS 

Med fælles mål for DUS ønsker Aalborg Kommune at: ”skabe en fælles retning og et fælles mål for DUS, 

hvor børnenes dannelse, trivsel og læring fortsat er i centrum – og hvor vi samtidig sikrer, at vi tager hånd 

om alle børn og deres behov mere systematisk med læretemaerne, tænker mere i sammenhæng mellem 

undervisning og fritid, åbner vores DUS op for verden og inviterer os selv mere ud i verden samt styrker 

vores samarbejde med forældrene” (Fra Fælles mål for DUS – Aktiv fritid for alle 2017-2021: 

https://www.aalborg.dk/usercontrols/AalborgKommune/Referater/Pdf.aspx?pdfnavn=18430021-

17207858-1.pdf&type=bilag&pdfid=85432 ). 

 

Med ønsket om at gøre Fælles mål for DUS mere nærværende for netop vores tilbud har vi i Kælderen 

valgt, at tage udgangspunkt i vores årsplan og nogle af de traditioner/emneuger der her går igen. På denne 

måde er det vores hensigt, at give et mere lokalt indblik i, hvilke refleksioner og pædagogiske overvejelser 

der ligger til grund for vores måde at tilrettelægge og udføre aktiviteter. 

Nedenstående vil vi derfor præsentere Jer for de seks temaer samt læringsmål, der er med til at udgøre 

Fælles mål for Dus, på samme tid som vi vil beskrive, hvordan vi arbejder med det givne tema og mål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aalborg.dk/usercontrols/AalborgKommune/Referater/Pdf.aspx?pdfnavn=18430021-17207858-1.pdf&type=bilag&pdfid=85432
https://www.aalborg.dk/usercontrols/AalborgKommune/Referater/Pdf.aspx?pdfnavn=18430021-17207858-1.pdf&type=bilag&pdfid=85432


 7 

 

 

 
Tema 1 - Alsidig og personlig udvikling  

Læringsmål: ”Dussen giver børnene mulighed for at opleve sig som værdifulde deltagere i og medspillere 

af et socialt fællesskab. I Dussen skaber vi muligheder, der understøtter barnets oplevelser, opfattelse af 

sig selv, dets følelser og dets selvværd”. 

 

 

I Kælderen er vi optaget af børnenes forskellige potentialer og vi forsøger således, at tilrettelægge 

aktiviteter der favner bredt i håbet om, at så mange som muligt har lysten og modet til at deltage. Vi er som 

voksne bevidste om vores opgave i forhold til at motivere og inspirere børnene såvel som vi tillægger vores 

egen glæde og engagement en stor betydning for en succesfuld aktivitet.  

Vi arbejder ud fra et inkluderende menneskesyn og søger i alle henseender at skabe aktiviteter der 

tilgodeser de kulturelle og familiære forskelle, der er repræsenteret i Kælderen.  

 

Som eksempel er vores ”Rekorduge” et godt billede på en mængde aktiviteter, hvor børnenes mange og 

forskelligartede kompetencer kan komme i spil. Her vil børnene i de forskellige ”discipliner” blive udfordret 

på egenskaber som tålmodighed, hurtighed, balance, teamsamarbejde, ro, overblik med mere. I 

Rekordugen, såvel som i alle andre uger, lægger vi vægt på, at man kan deltage på mange måder. Har man 

f.eks. ikke mod på at give sig i kast med en given disciplin søger vi så vidt muligt, at finde andre roller 

børnene kan udfylde som hjælpere etc. Rekordugen kan også tegne et fint billede af Kælderens 

inkluderende tilgang – både ved at vi netop prioriterer en meget bred vifte af rekorder - men også ved, at 

de vante rammer opblødes og aktiviteten/rekorden dermed bliver det centrale. I denne proces ligger også 

den gevinst, at børnene ofte får øje på fællesnævnere og ligheder hos hinanden, trods ofte forskellige 

udgangspunkter, såvel som børnene støttes i, at opleve nye sider ved sig selv.  

Dejligt er det videre at se når nye venskaber/ relationer udspringer af disse opdagelser og vi dermed ser et 

større samspil på tværs i vores hverdag. 

 

Vores årlige Markedsdag er ligeledes en dag med stort fokus på at inddrage børnenes forskellige 

potentialer og en dag, der netop skabes i kraft af det værdifulde ved at børnene byder ind, tager ansvar og 

er aktivt deltagende. Det være sig ved eksempelvis at have sin egen salgsbod, at optræde med musik og 

dans eller ved på anden måde at deltage i de mange forberedelser børn og voksne arbejder sammen om. 

Også her oplever vi hvordan de vante rammer brydes til fordel for at vi alle samles på tværs i skolegården 

og på hver vores måde bidrager til at skabe en skøn fest! 
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Tema 2 - Sproglig udvikling 

Læringsmål: ”I Dussen får barnet muligheden for, og opnår evnen til, at udtrykke sig sprogligt gennem 

krops-, tale-, skrift- og billedsprog. I Dussen får barnet muligheden for og opnår evnen til at udtrykke sig 

sprogligt og sætte spor via kreative aktiviteter og udfoldelser som tegninger, malerier, musik, drama og 

digitale udtryksmåder”. 

 

 

Vi har i Kælderen fokus på børnenes sproglige kompetencer og vi ser disse som en grundlæggende 

forudsætning for tilegnelse af viden og læring.  

Fokus på krops- og talesprog har vi eksempelvis i de mere konkurrence-orienterede aktiviteter, hvor vi 

bruger meget energi på at italesætte og vise vigtigheden i at heppe, glæde sig på andres vegne og på anden 

måde bakke op om de deltagende i selve konkurrencen. Særligt ved Stolpe Cup er vi meget bevidste om at 

gøre heppekoret til en værdifuld del af ugen og ud over den del der ligger i talesproget får børnene også 

her mulighed for at udtrykke sig kreativt i form af bannere, skilte, T-shirts med mere.  

 

På vores kreative værksted, syværksted samt træværksted præsenteres børnene løbende for diverse 

kreative aktiviteter og udfordres i, at udtrykke sig via diverse materialer og de arbejdsgange/ teknikker, der 

knytter sig til disse. De forskellige produkter udstiller vi i videst muligt omfang og børnene får på denne 

måde mulighed for at vise, samt fortælle, om de ting de har lavet, såvel som vi ser denne synliggørelse som 

én måde at tillægge børnenes arbejde værdi.  

 

Ved Markedsdagen er muligheden for at børnene kan udforske og eksperimentere med forskellige 

udtryksformer også tilstede. Her begynder børn og voksne i god tid at øve sang, dans og andre festlige 

indslag, som børnene kan optræde med på scenen, såvel som der produceres pynt, males/formuleres skilte 

til boder osv.  

 

Generelt i vores hverdag – og i forhold til alt vedrørende ovenstående – er det vigtigt for os, at der er en 

god tone blandt børnene og vi accepterer ikke ”grimt sprog”. Vi er bevidste om, at vi som voksne er 

rollemodeller, hvorfor vi også personalet imellem tager ansvar for en anerkendende og god tone.  
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Tema 3 - Sociale kompetencer 

Læringsmål: ”I Dussen skaber vi en børnekultur, hvor alle børn føler sig værdifulde og ansvarlige i forhold 

til, at kunne mestre eget liv samt at kunne indgå i, bidrage til og tage ansvar, når det gælder samværet 

med andre”. 

 

 

Overordnet ser vi i høj grad den frie leg som et rum hvor børnene kan prøve sig selv af i samspillet med 

omgivelserne og på sådan vis udvikle og styrke de sociale kompetencer. Vi har i den henseende nogle 

skønne omgivelser, ude såvel som inde, hvor børnene kan udfolde sig i større og mindre grupper. Vi ser det 

her som vores opgave at finde balancen mellem hvornår vi skal træde et skridt tilbage, gå ved siden af eller 

måske guide børnene, således at de lærer om sig selv og hinanden og lærer at tage ansvar i de sociale 

relationer de indgår i. 

 

I forhold til sociale kompetencer ser vi blandt andet Stolpe Cup som en god arena at øve sig i når det 

kommer til emner som eks. at lære at vente på tur og at kunne sige ”pyt”. Her taler vi også meget med 

børnene om vigtigheden i, at kunne glæde sig på andres vegne og vi ser det som en god øvelse i at leve sig 

ind i andres perspektiv.  

Ved Stolpe Cup kan børnene også lære om vedholdenhed, om at tage ansvar for selv, at bidrage positivt til 

fællesskabet og ikke mindst; om at samarbejde med resten af holdet og på dén måde opleve sig selv som 

en del af et fællesskab hvori man selv spiller en værdifuld rolle.  

 

Vi gør meget ud af at italesætte vores forventninger inden en given aktivitetsuge og vi forbereder på denne 

måde børnene på fairplay og hvad det vil sige, at være en god taber – og en god vinder! Vi synes altid, at 

det er dejligt når vi efterfølgende hører børnene fortælle de gode historier – både om egne samt 

kammeraternes oplevelser og successer i løbet af ugen.  

 

Når vi taler om sociale kompetencer bliver et emne som inklusion igen nærværende. Vi ser det nemlig som 

et udtryk for veludviklede sociale kompetencer at kunne indgå i forskellige sammenhænge på tværs og med 

den mangfoldighed og de kulturelle forskelle vores elever repræsenterer. Der skal være plads til alle og vi 

behøver ikke alle sammen at være ens for at kunne indgå i gode og udviklende relationer. Ofte kan det 

netop være i mødet med dét, der er forskelligt fra én selv, at egne værdier, interesser og kompetencer 

træder tydeligst frem og bidrager til forståelsen af os selv - og hinanden. 
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Tema 4 – Kulturelle udtryksformer og værdier 

Læringsmål: ”Dussen understøtter børnenes bevidsthed om forskellige kulturer og værdier. Det handler 

om at lade børnene nysgerrigt udforske, - hvem er jeg, hvem er du, hvem er vi og hvorfor. Dussen giver 

børnene mulighed for at udforske og eksperimentere med forskellige udtryksformer som f.eks. dans, 

kunst, musik osv.”.  

 

 

I Kælderen er vi, som nævnt, så heldige, at være bredt repræsenteret. Børnene tilbydes således dagligt en 

arena hvori deres naturlige nysgerrighed på sig selv og hinanden kan udfolde sig. 

I forhold til Kulturelle udtryksformer og værdier er vi i Kælderen både optaget af den kultur, der omgiver os 

som samfund såvel som vi er bevidste om den kultur, der ligger mere lokalt i vores hus.  

Vi har således traditioner, der mere overordnet knytter sig til jul, fastelavn, påske osv. og så har vi skabt 

vores egne traditioner/ kultur baseret på de faste aktiviteter/aktivitetsuger vi har i løbet af et skoleår: 

Rekorduge, Stolpe Cup, Kunstuge, Markedsdag, Halloweenfest og Julefest. 

 

I forhold til eksempelvis Markedsdagen får børnene mulighed for, at udtrykke sig igennem dans, sang og 

musik når vi i ugerne op til selve dagen øver med de forskellige grupper, der skal optræde på scenen. De 

eksperimenterer, udfordrer sig selv, inspireres og glædes ved at skabe små sekvenser, der sammen med de 

andre tiltag er med til at danne rammen om en glad og festlig dag. Vi er stolte af den kultur vi, bl.a. på 

denne dag, ser udfolde sig – en kultur der også i høj grad skabes af de fortællinger (- og herved 

forventninger) børnene bærer med sig fra tidligere år eller større søskende, der tidligere har været en del af 

Markedsdagen. Videre er vores Julefest et godt eksempel på hvordan børnene får mulighed for at udtrykke 

sig via musik og dans. Vi øver også her i god tid og børnene nyder at vise deres numre – det sig være som 

band, sanger eller danser. Det er vigtigt for os at vi, i så høj grad som muligt, skaber rum for at alle børn, på 

hver sin måde, kan deltage i vores arrangementer og vi italesætter netop det værdifulde ved at alle er med. 

Det gør os glade og stolte når vi ser den store opbakning til ovenstående arrangementer og det er vores 

håb og tanke, at børn og forældre her føler sig som en vigtig del af det kulturelle fællesskab vi sammen 

skaber. 

 

Også i forhold til Stolpe Cup ser vi kulturelle udtryksformer og værdier udspille sig. Her har vi fået skabt en 

særlig kultur, hvor det ikke kun er de deltagende i fodboldkampene, der er i centrum. Vi har, for at favne så 

bredt som muligt, valgt at gøre heppekorene til en lige så stor del af ugen som selve kampene: Der øves 

dans og heppe-sange, vi sætter god tid af til heppekorenes opvisninger og såvel som der er pokaler til de 
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spillende hold, så har vi også en heppekorspokal. Altså skaber vi også her plads til, og tillægger det dermed 

værdi, at børnene eksperimenterer og på sådan vis bliver klogere på sig selv og hinanden. 

 

I Kælderen har vi også gode muligheder hvad angår musik; vi har nemlig et musikværksted, hvor børnene 

præsenteres for forskellige instrumenter og hvor de dermed kan prøve sig selv af i en musisk 

sammenhæng. Indimellem bliver børnene så bidt af dette, at det lykkes os at lave et band; her skabes 

således endnu en kontekst hvor børnene kan opleve hvordan deres eget bidrag, sat i en større 

sammenhæng med de andre ”bandmedlemmer”, er værdifuldt og meningsskabende. 
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Tema 5 – Naturen og udeliv 

Læringsmål: ”Dussen skaber bevidsthed om, hvordan vi påvirker naturen, og naturen påvirker os. Dussen 

lærer barnet om naturen som fysisk rum, f.eks. hvad er der i naturen, hvad kan vi se, føle og fornemme. 

Samtidig er det vigtigt at få skabt en grundlæggende naturforståelse, f.eks. respekt og værdsættelse af 

dyr og planter, økologi og økosystemer sat i sammenhæng med samfund og bæredygtighed”. 

 

 

Omkring Kælderen er vi så heldige, at have nogle naturskønne omgivelser. 

Blot ved børnenes daglige udendørsleg i blandet vejr præsenteres de for forskellige sanseindtryk i form af 

kulde, varme, regn, blæst osv. De gør sig erfaringer med, at i takt med at årstiderne skifter, så skifter de 

forskellige muligheder for leg og aktiviteter også. 

Vi bruger skoven til menneske-stratego, kælker når der enkelte, men dejlige, dage er mulighed for dette og 

vi laver diverse konkurrencer og aktiviteter i det fri.  

Vi har ofte bål på programmet og laver i den forbindelse tit suppe, the, kakao eller andet godt. Børnene 

hygger sig sammen med de voksne og køen er lang når det er tid til smagsprøver. Her stifter børnene 

bekendtskab med elementer som ild og luft og de ser hvordan man bygger et bål op såvel som de fleste 

udfordres lidt på tålmodigheden når snobrødet skal bages. 

 

Vores fokus på dét at være ude og opholde sig i naturen er herudover at komme ud og mærke den ro og 

glæde, der kan ligge i at opholde sig her, såvel som vi oplever at naturen tilbyder børnene et sted at gå på 

opdagelse uden på forhånd helt at vide hvad der kommer til at ske. 
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Tema 6 – Krop, bevægelse og sundhed 

Læringsmål: ”I Dussen er alle børn aktivt deltagende i fysiske aktiviteter. I Dussen arbejder vi systematisk 

med udvikling af børns kropsbevidsthed. Dussen lærer børnene vedholdenhed gennem selvvalgte fysiske 

aktiviteter”. 

 

 

I Kælderen ønsker vi, at støtte op om børnenes glæde ved bevægelse og fysiske aktiviteter og med vores 

dejlige placering, og ikke mindst opførelsen af ”Drøn på Skovbrynet”, har vi gode betingelser for at opfylde 

dette. Vi har således mange inspirerende og udfordrende legemuligheder, bl.a.: en bevægelsessti til 

løbehjul og mooncars, pukkel fodboldbane, balancebane, hængekøjer, gangbroer ved træerne, trampoliner 

samt en ”paddehat” man kan kravle op i og som kan afspille musik.  

Inde har vi endvidere en gymnastiksal, der bruges flittigt. 

 

Vi søger så vidt muligt, at tilbyde børnene bevægelsesaktiviteter – ude såvel som inde i gymnastiksalen. Vi 

tager, når det er muligt, gerne på ture ud af huset til svømmehal, skøjtehal eller andre spændende tilbud, 

hvor børnene – ud over den fysiske aktivitet – præsenteres for nogle af de muligheder vi har i byen. 

Dermed er det vores håb, at vi kan være med til at plante en glæde ved bevægelse hos børnene, som de 

forhåbentlig vil tage med sig i fremtiden.  

 

Vi er bevidste om, at vi som voksne må tænke bredt og alsidigt for at imødekomme 

interesserne/motivationen ved så mange børn som muligt. Derfor laver vi, ikke mindst i vores 

aktivitetsuger, nogle utraditionelle bevægelseslege, hvor alle kan være med. Vi motiverer positivt og vi 

hjælper, støtter og guider, hvor vi ser behovet i håb om, at så mange som muligt holder ved, gennemfører 

og får en succesoplevelse.  

Videre bruger vi nærmiljøet til at lave forskellige løb med poster, hvilket vi oplever at børnene er meget 

begejstrede for. 

 

Dét, at vi som personalegruppe er forskellige, og deraf besidder forskellige kompetencer, bruger vi, også i 

denne forbindelse, positivt til netop at skabe en stor bredde og alsidighed i aktiviteter. Vi oplever, at netop 

dette taler til børnenes fordel idet vi ser så stor en deltagelsesprocent, og ikke mindst motivation og glæde! 

Når vi har diverse aktivitetsuger inddrager vi gerne legepladsen og udendørsarealer – dette er med til at 

øge sandsynligheden for, at børnene tager disse aktiviteter med sig og bygger videre på dem fremover i 

DUS-regi. 

   

 


