
Projekt Børneliv i sund balance er nu godt i gang i alle 10 lokalområder. Det er  
en fornøjelse at opleve, hvordan sundhedsplejen, dagtilbud, skoler og SFO’er  
omsætter projektets målsætninger til glade aktive børn og voksne. Allerede nu  
er mange også begyndt at involvere lokalområdet. Idrætsforeninger, butiksliv og  
kulturinstitutioner er derfor også begyndt at finde ud af, hvad projektet handler om, 

og hvordan de kan bidrage.

I uge 41 var der Børneliv i sund balance festival i Frederikssund og Albertslund. Aalborg havde 
en lignende i uge 22. Selvom vi her i nyhedsbrevet har fokus på at fortælle om festivalen,  
er der desværre kun plads til et lille uddrag af de mange gode aktiviteter. Vi glæder os allerede  
til at se, hvad I kan finde på til næste års festival. Vi håber, at dette års festival har givet  
inspiration til aktiviteter og samarbejder med jeres lokalområde, som I kan bruge i hverdagen. 

Løb, dans, morgengymnastik og sprogfitness

En stor del af lokalområderne holdt løb for børnene i festivalugen, nogle steder med  
sunde snacks undervejs. I Slangerup i Frederikssund var løbet et samarbejde mellem  
skole og dagtilbud, hvor de kommende skolebørn løb sammen med 0. klasserne. 
Morgen gymnastik, aktivitetsbaner, musik og bevægelse var også en stor del af  
festivalen. I Albertslund Kommune havde musikskolen inviteret dagtilbud til  
Store-legedag, og børnene gav den gas med fællessang og folkedans. I Aalborg  
Kommune arrangerede biblioteket sprogfitness for 0-3. klasse i flere lokalområder.  
Her var der farverige parykker, sjove bevægelseslege og højt humør. 

Cykellege og cykeltjek

Cyklen var en vigtig deltager i festivalsugen. Både som trans
portmiddel på tur og til at køre rundt til høj musik på en bane. 
Trekløverskolen afd. Falkenborg i Frederikssund opstartede et 
samarbejde med Ældresagen, hvor 2. klasserne får hjælp til at 
øve sig på cyklen af lokale pensionister. I Aalborg Kommune 
arrangerede den lokal cykleagent cyklelege for daginsti tu
tionerne i Lindholm, og Børnehaven Strandparken havde  
inviteret den lokal cykelhandler på besøg, som gav børnene  
en hånd med at vaske, smøre og pumpe deres cykler.
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Bålmad, bekæmp madspild og familiehaver

Uden mad og drikke duer helten ikke. Madpakkeværksteder, sunde snacks og mad over 
bål var også en stor del at festivalsugen. Flere har haft gode erfaringer med at involvere 
lokale supermarkeder til at donorer mad. Gl. Lindholm skole i Aalborg fik så mange grønt
sager, der var i overskud fra det lokale supermarked, at hele indskolingen kunne lave 
forskellige sunde retter og samtidig have fokus på at bekæmpe madspild. Den kommunale 
besøgsgård Toftegården i Albertslund har stillet et uopdyrket jordstykke til rådighed for 
familier i lokalområdet, der ønsker at lave deres egen køkkenhave. Torsdag i uge 41 var  
der åbning, hvor familierne kunne høre om haverne og få ideer til, hvad de kunne dyrke. 

Smagsprøver på idrætslivet og på skattejagt til foråret

Basket, brydning, badminton, håndbold, fægtning, gymnastik, skydning og fodbold var 
nogle af de idrætsforeninger, der var involveret i festivalsugen. Frivillige fra foreningerne 
gav børnene smagsprøver på deres idræt igennem sjove lege og øvelser. I Aalborg lance
rede Fodboldklubben Freja et gratis tilbud til 05 årige børn, hvor de hver søndag kan 
komme i fodboldklubbens hal for at lege og tumle med deres familier.  I Frederikssund  
havde J.F Willumsens museum inviteret børn fra dagtilbud til at plante løg fra erantis,  
krokus, vintergækker og tulipaner i museumshaven. Børnene fik et lille skattekort med 
hjem, så de til foråret kan komme med deres forældre og finde deres ’egne’ blomster. 
I Albertslund lancerede biblioteket en udstilling med bøger om Børneliv i sund balances  
tre målsætninger. Der er også små rygsække, som familierne kan låne med hjem, med 
både læsestof og spil, der inspirerer til bevægelse, sund mad og gode oplevelser sammen.

Leg og bevægelse sammen

Sund mad og drikke sammen

Oplevelser og nærhed sammen
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Brug nærhedscirkel til at få øje på sjove oplevelser 

Nærhedscirklerne var en idé, der opstod på den første workshop, vi havde med dagtilbud 
i september 2020. Den er nu klar fra trykkeriet, og alle skoler og dagtilbud har fået deres 
egen nærhedscirkel.  Vi håber, at nærhedscirklen starter samtaler i personalegruppen og 
med børn og forældre, hvor I får øje på, hvad jeres lokalområde byder på af sjove og gerne 
gratis oplevelser for børn. Fx: Hvor er det bedste klatretræ, det ’hemmelige’ brombærkrat, 
med de sødeste bær, det høje udkigstårn, den sjove cykelbane osv. Vi håber, at nærheds
cirklen vil være et godt redskab, og vi hører meget gerne om jeres erfaringer. 

En sund start for alle børnefamilier –  
indsatsen i sundhedsplejen 

Indsatsen til nye børnefamilier i lokalområderne er færdigudviklet og sundhedsplejen er 
gået i gang med at arbejde med indsatsen i alle tre kommuner. Det betyder, at ved sund
hedsplejens hjemmebesøg i lokalområderne, når børnene er 46 måneder, vil der være 
ekstra fokus på projektets tre målsætninger. Sundhedsplejen vil i dialogen med forældrene 
derfor tale om familiens måltidsvaner, tumlelege, skærmvaner, nærvær og oplevelser i 
lokalområdet. Ud over indsatsen til alle familier, kan nogle familier få tilbudt en særlig  
indsats. Denne ekstra indsats består dels af et antal telefonsamtaler med mødre til helt  
nyfødte for at fremme at flere børn ammes. Dels af en indsats der skal støtte familien i  
sunde vaner, når børnene er omkring 1 år med en telefonsamtale samt et ekstra hjemme
besøg, når børnene er ca. 1,5 år. I marts 2022 samles sundhedsplejen på tværs at de tre 
kommuner for at drøfte de første erfaringer med at arbejde med indsatsen i praksis.

Leg og bevægelse sammen

Sund mad og drikke sammen

Oplevelser og nærhed sammen

Sjove og sunde  

oplevelser i nærheden 

Sæt et klistermærke på kortet og skriv din anbefaling herunder. 
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Leg og bevægelse sammen

Sund mad og drikke sammen

Oplevelser og nærhed sammen

KL
Karen Karlsson Eriksen 

Projektkoordinator

kae@kl.dk

tlf. 2383 1928

Vil du vide mere

Læs mere om projekt Børneliv i sund balance på projektets hjemmeside  
www.kl.dk/bornelivisundbalance. Du er også altid meget velkommen til at kontakte os: 

Aalborg Kommune
Kristina Thitgaard Poulsen

Projektleder

kristina.thitgaard@aalborg.dk  

tlf. 2520 0927

Albertslund Kommune
Caroline Buskov

Projektleder

caroline.buskov@albertslund.dk

tlf. 5151 5438

Frederikssund Kommune
Anja Sørensen

Projektleder

asoer@frederikssund.dk

tlf. 5132 4465

Hvad sker der i projektet den kommende tid?

Festivalsugen har medvirket til, at alle medarbejdere i lokalområdernes sundheds pleje, 
dagtilbud, indskoling og SFO/DUS nu ved, hvad Børneliv i sund balance handler om, og  
der er taget stilling til, hvordan man gerne vil arbejde med projektets målsætninger i  
hverdagen. Børn, forældre og lokale aktører har også fået øje på projektet og er også så 
småt begyndt at spille ind med ideer og aktiviteter til at gøre lokalområderne til et endnu 
bedre sted at vokse op. I den kommende tid skal vi have fokus på, hvordan arbejdet med 
målsætninger for alvor bliver en integreret og naturlig del af arbejdet i hverdagen.

Til at understøtte jeres arbejde er projektlederne selvfølgelig altid klar – og her fra KL vil vi i 
det kommende år arrangere forskellige temadage for sundhedsplejen, dagtilbud og skoler. 
Vi kommer også til at samle kultur og fritidsområdet fra de tre kommuner for at drøfte 
synergier og samarbejdsflader. Hvis I har gode ideer til aktiviteter eller oplever udfordringer 
i forhold til projektet, er I selvfølgelig altid velkomne til at skrive eller ringe. Vi ser frem til det 
forsatte gode samarbejde med jer.
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