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For Børn

Aktiv rute til byens børn
Svendborg: Børnene i Svendborg omegn får nu et ekstra
tilbud. Otte pædagogstuderende fra uddannelsesinstitutionen UCL i Odense har i
de seneste måneder udviklet
en såkaldt børnerute i Svendborg bymidte.
Det betyder, at børn i dagtilbud og elever op til 3. klasse kan prøve bymidten af
med nye aktiviteter.
Børn er ofte bare tilskuere
til byens liv. Med voksne ude
at handle eller på vej fra et
punkt til et andet. Men hvad
nu hvis de fandt ud af, at byen kunne bruges til at hygge
sig, lære noget, bevæge sig?
Det har været udgangspunktet for et samarbejde mellem
områdefornyelsen "Liv i min
By" og to grupper af studerende fra UCL.
Resultatet – en børnerute, som er målrettet børn
fra fem til ni år – har premie-

re torsdag den 16. marts.
Her vil i alt seks grupper
af børn – tre fra dagtilbud og
tre fra skolerne - prøve ruten af. Denne tager det omkring en time og 20 minutter at gennemføre. Den består af fem poster, hvor børnene afprøver samarbejde,
motorik, sanser og deres fysiske formåen sammen med
kammeraterne.
Projektet kalder de et pædagogisk- socialt innovationsprojekt, og helt enkelt går
det bare ud på at skabe det
liv i byen, som ofte mangler i
dagtimerne, hvor børnene er
i skole eller børnehave, og de
voksne er på arbejde.
Erfaringerne med såvel
testgrupperne af børn som
samarbejdet med kommunen har været positive:

Positivt overraskede

- Vi er virkelig blevet posi-
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Overvejer du
at skifte bank?
Så book et møde med Carina
– du risikerer ikke andet end
at få et godt tilbud.
Carina
Kunde
Telefo
css@s

Spar Nord Svendborg
Sankt Nicolai Gade 1, 5700 Svendborg
63 10 15 30
sparnord.dk/svendborg
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Børnene får et nyt tilbud om at være aktive i Svendborg by.
Pr-foto

tivt overaskede. Der har været meget åbenhed og vilje
til at få det til at lykkes, og
vi føler os meget heldige, at
vi har fået lov at føre et projekt ud i livet, der faktisk kan
bruges og mærkes, ikke bare
lige nu – men hvor der er også potentiale til at udvikle ruten videre, hvis man vil, siger
Magnus Larsen, en af de studerende fra UCL."Liv i min
By"s engagement i projektet
er gået via fritidskonsulent
Bjarne Abildtrup fra Svendborg Kommune:
- Det giver supergod mening, at vi samarbejder med
studerende. Vi har fået nogle idéer og et produkt, der
kan bruges fremadrettet, og
som spiller rigtig godt ind i
fortællingen om Svendborg
som en by, hvor børn og unge
bevæger sig og er aktive, siger
han.Det er tanken, at de unge
studerende "slipper" børneruten, når den store premieredag er afsluttet, hvorefter børneruten bruges som
en eksamensopgave. Derefter overtager kommunen, og
det er meningen, at alle dagtilbud og skoleklasser skal
kunne bruge den, siger Bjarne Abildtrup.
Man får før ruten en vejledning til, hvordan man
bruger ruten, og hvad indholdet er på de forskellige
poster – men altså først fra
uge 12, hvor den bliver åben
for alle.
- Det er vigtigt for os at sige, at det her ikke "bare" er en
slags skattejagt. Der er præcise læringsmål på hver post,
hvor vi udfordrer børnenes
evner indenfor en række felter, siger Casper Knudsen.
(pcb)
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Kontakt K.R Service
- bolig og erhverv

• Maleopgaver
• Vedligeholdelse af
P-pladser, udenomsarealer m.m.
• Opsætning af hegn

• Vikarservice til
erhverv
• Mindre
tømreropgaver

K.R Service

-bolig og erhverv
Klaus Rasmussen . Tlf. 61 99 37 30
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