
 

Invitation til temadagen 

’Leg i naturen – mere end bare sjov’ 
Netværkene Naturen som social løftestang og Sundhedsnetværket inviterer til en dag i legens tegn. Temaet 

er leg som værktøj - både til at styrke det enkelte barn og fællesskabet. Vi skal både lære mere om hvad 

legen kan, hvordan man griber det an og så skal vi selvfølgelig lege en masse. Dagen har fokus på det sjove, 

trygge og inkluderende, som er nøgleord i Red Barnets arbejde med børn. Dagen er en opfølgning på 

temadagen om natur og resiliens, der blev holdt i foråret 2016. Du kan dog godt deltage, selvom du ikke 

har været med tidligere.  

 

Mandag d. 6. marts kl. 9.00-15.30 
Afholdes på Naturcenter Vestamager 

 

 

 

Formål og indhold på dagen 

Dagen byder på forskellige lege, der blandt andet kan regulere arousal-niveau, styrke fællesskaber og skabe 

et sjovt, trygt og inkluderende miljø. Vi skal lege og reflektere over hvad lege kan, særligt i relation til 

målgrupper, der står i en udsat position. Red Barnet bruger den slags lege i arbejdet med børn rundt om i 

hele verden og vil gerne dele ud af erfaringer samt lære nyt. 

Vi skal også lege nogle af jeres favoritlege. Derfor håber vi, at alle deltagere vil sende nogle linjer på en leg, 

som vi sammen leger på dagen. Efter temadagen udsendes et lille legekompendium til alle deltagere. Så send 

en leg til Rasmus Dylov på rad@redbarnet.dk senest 27. februar.  
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Program 

Tid Indhold 

09.00-09.30 Indtjekning og let morgenmad 

09.30-09.45 En legende velkomst med præsentation af dagen, programmet og deltagere 

09.45-10.45 Oplæg om hvordan og hvorfor leg kan bruges til at styrke udsatte børn 

10.45-11.00 Pause og omklædning til udelege 

11.00-12.20 Leg efter Red Barnets metoder og refleksion omkring didaktiske overvejelser  

12.20-13.00 Frokost og netværk 

13.00-14.00 Deltagernes lege - del 1 

14.00-14.15 Pause med kaffe & te 

14.15-15.15 Deltagernes lege - del 2 

15.15-15.30 Hvad kan legen? – opsamling på dagen 

15.30-16.00 Tak for i dag og oprydning (valgfrit) 

 

 

Det praktiske 

Sted: Naturcenter Amager, Granatvej 5, 2770 Kastrup. Her er 

mulighed for gratis parkering og kun 10 min. gang fra Vestamager 

metrostation.  Se kortet  

Tilmelding: Skriv til Rasmus Dylov på rad@redbarnet.dk senest d. 

27. februar. Der er begrænset deltagerantal (max. 25) efter først-

til-mølle-princippet. 

Medbring: En leg som sendes til rad@redbarnet.dk senest 27. 

februar. Husk også varmt tøj og sko til udendørs brug, da vi skal 

være ude meget af dagen. 

Målgruppe: For dig der er interesseret i at bruge natur og leg til at 

arbejde med sociale indsatser, sundhed og livskvalitet. 

Arrangør: Red Barnet i samarbejde med netværket Naturen som 

social løftestang og Sundhedsnetværket. 
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Pris: Det koster 675,- kr. at deltage. Pengene dækker oplægsholdere, frokost og forplejning. Ved afmelding 

senere end 14 dage før betales det fulde beløb (dvs. fra og med 20. februar er tilmeldingen bindende). 

Forplejning: Der serveres en let morgenmad, en god frokost og kaffe/te løbende på dagen.  

Spørgsmål: Rasmus Dylov, Naturvejleder i Red Barnet, mail: rad@redbarnet.dk, tlf.: 2199 5777 

 

Om oplægsholderne 

Anne Bovbjerg Aut. Cand.Psych. og specialist. Anne har igennem 14 år arbejdet med traumatiserede børn 

som psykologfaglig leder af Røde Kors’ Psykotraumecenter. Har gennem mange år vejledt og undervist i 

forskellige foraer fra universitet til pædagogiske og psykologiske kurser om børns udvikling og 

konsekvenser af dysfunktion i familierne som følge af udefrakommende forhold. Hun er forfatter til 

bøgerne ”Det traumatiserede barn” (2007) og ”Frydlege: som inklusion og resiliens ” (2015). 

Sita Michael Bormann er Red Barnets resiliens-faglige ekspert. Sita har en baggrund i både i det 

internationale og det nationale arbejde med udsatte målgrupper. Sita har bred erfaring med beskyttelse af 

børn og har arbejdet med frivillige rundt omkring i verden og i Danmark, der interesserer sig for at styrke 

udsatte børn. Sita er en efterspurgt rådgiver, der rejser på flere kontinenter. Hun er lige kommet hjem fra 

en rejse til Salomon-øerne, hvor hun har undervist frivillige i at styrke udsatte børns resiliens.  

Rasmus Dylov har gået i skole en god snes år, og har de seneste fem år arbejdet som frilufts- og 

naturvejleder i Red Barnet. Her arbejder han på at få udsatte familier ud i naturen og underviser frivillige i 

det natursociale arbejde, hvor fællesskaber, samvær, leg og læring i naturen er centralt. Rasmus er 

tovholder for netværket: Naturen som social løftestang. 

Eva Skytte er bl.a. uddannet naturvejleder og terapeut og arbejder til dagligt med at udvikle natursociale 

modeller i Red Barnet. Målgrupperne for indsatserne er krigstraumatiserede flygtningebørn og deres 

familier, børn fra boligsociale områder, der ikke kommer i naturen og ressourcesvage børn, der står uden 

for foreningsfællesskaber.  

 

 

Temadagen er støttet af Tips- og Lottomidlerne til Friluftslivet 

 


