
 
 

  
 

 

Børneidræt på tværs  
 
Medlem af             ______________________________________________________________________ 
 

 

Børneidræt på Tværs – Kolding 
 
Lidt historie: 
 
”Børneidræt på tværs” startede i 2001 som et projekt lavet i samarbejde mellem den daværende 
daginstitutionsafdelingen i Kolding kommune, det tidligere Kolding Pædagogseminarium og Kolding 
idrætsforening. Tankerne bag projektet var blandt andet at højne den pædagogiske kvalitet på det 
motoriske område og at lægge vægten på idrætsaktiviteter for de 3-6 årige. I dag er det en ”enhed” med 
egen bestyrelse og div. udvalg. Da Idrætsbørnehaven i opstartsfasen havde haft stor hjælp af DGI med 
kurser og især deres gymnastik- og forenings materiale til børn fra 0 – 6 år, var det naturligt, at vi 
etablerede et tæt samarbejde med DGI. I 2007 er DGI blevet officiel samarbejdspartner, idet Idræt på 
Tværs og hermed alle involverede børnehaver har indgået medlemskab. 
I løbet af året holdes der en del interne aktivitetsdage og kurser, og 2 gange årligt inviteres der til åbne 
idrætsdage. En gang årligt (sommer) holdes der i samarbejde med pædagogstuderende fra UC-
Syddanmark en idrætsdag, hvor ALLE børnehaver i Kolding inviteres med til en inspirationsdag, og i 
vinterhalvåret afholdes en åben idrætsdag i Kolding Hallerne, hvor børnehaverne i Idræt på tværs er 
ansvarlig. 
 
Hvordan er Børneidræt på tværs bygget op? 
 

Organisationsplan 
 

 
 

Bestyrelsen 
 

 

 
Fagligt Udvalg 

 
Pr. og -kontaktudvalg Diverse Ad-Hoc udvalg 

 
Bestyrelsen: 
Afdelingslederen af Idrætsbørnehaven som formand, en repræsentant fra Fagligt Udvalg, Kolding 
Kommunes pædagogiske udviklingschef samt andre samarbejdspartnere. 
 
Fagligt Udvalg: 
Som minimum de primære idrætsansvarlige fra hver børnehave i Idræt på tværs. 
 
Pr. og -kontaktudvalg: 
De valgte / interesserede personer 
 
Ad-Hoc udvalg: 
De valgte / interesserede personer 
 
 



 
 
Hvad laver vi i Børneidræt på tværs: 
 
I Kolding hallerne er der rig mulighed for at benytte div. redskaber og småredskaber, bolde til 
forskellige boldspil samt forskellige lege - nye som gamle. Børnene har stor interesse i at lege, 
undersøge, udforske og ikke mindst overskride egne grænser i legen. Det primære er, at vi har det sjovt 
og at kroppen bliver brugt. Det prioriteres også, at hver børnehave har mindst en halv håndboldbane til 
rådighed, varierende underlag og muligheder – dette styres via en halplan, som sikrer en rotation, og 
sikrer, at alle har overblik over de varierede muligheder hallerne har, og de muligheder redskaberne 
giver i de forskellige rum. 
Vi har endvidere mulighed for at benytte bowling- og keglebanerne i Kolding Hallerne. 
                            
Vores forudsætninger for at deltage: 
 
Vi har mange forskellige forudsætninger for at være med, men generelt kan siges, at vi tror på idéen. Vi 
brænder for bevægelse / idræt og deltager i fælles kurser. 
Hver institution har en primær og en sekundær idrætsansvarlig, og hver institution har deres egen 
målsætning for børneidræt på tværs, som de arbejder ud fra. 

 
Leger vi med andre, når vi er i Idræt på tværs? 
 
Vi starter ofte med fælles opvarmning, ca. 20-30 min. 
Vi har 4 årlige fællesarrangementer (påske-sommer-efterår-jul). Disse legedage foregår såvel ude som 
inde. Vi bruger også muligheden for at arbejde på tværs af institutionerne i små forløb. 

                                                                                                                                                             
Hvad skal børnene medbringe til Idræt på tværs: 
 
Vi har brug for: 
      -     Tøj, der er rart at bevæge sig i (skiftetøj). 

- Kondisko (må ikke kunne lave mærker på gulvene eller være snavsede),  gymnastiksko eller 
skridsikre sokker. 

- En god og ernærings-rigtig madpakke, der er nem at sidde og spise. 
- En tom drikkedunk. Børnene fylder selv vand i, inden vi går ind i hallen. 

Hver institution planlægger selv, hvor meget der skal medbringes hjemmefra, om der skal klædes om 
henne i hallen, osv. osv. 

AAll tt   ddeett ttee  oogg  mmeeggeett  mmeerr ee  kkaann  dduu  ffåå  ssvvaarr   ppåå  ii   ddee  eennkkeell ttee  iinnsstt ii ttuutt iioonneerr !!   
  

 
 
Bus ordning  - Sådan kommer vi til og fra Idræt? 
 
2011 fik Idræt på Tværs deres egen bus for at optimere tiden til idræt og minimere transporttiden. 
Nogle institutioner havde ikke muligheden, mens andre brugte rigtig meget tid i offentlige 
transportmidler osv. Med busordningen bliver man hentet ved døren og sat af ved Kolding hallerne, og 
dermed er den med til at skabe muligheder for deltagelse af flere børn, børnehaver, samt at effektivisere 
brugen og udnyttelsen af hallen, da denne transportform ikke kræver så meget personale for den enkelte 
institution. 
Det har været en kæmpe hjælp for at sikre udnyttelsesgraden og optimere idrætten generelt. 



 
Hvem er vi? 
 
Idrætsbørnehaven er en fast etableret gruppe på 22 børnehavebørn, som laver idrætsrelaterede 
aktiviteter hver dag. Derudover er der p.t. tilknyttet 10 institutioner. 
 
1. Idrætsbørnehaven, Kolding 
2. Vonsild Børnehus 
3. Daginstitution Agtrupvej/Brunebjerg 
4. Børnehaven Regnbuen, Christiansfeld 
5. Ødis børnehave 
6. Børnehaven Tusindfryd 
7. Kongeåens Børnehave, Vamdrup (2 Grupper) 
8. Daginstitution Tved  
9. Pinjevejens Børnehus 
10. Daginstitutionen Petersbjerggård 
11. Børnehaven Strandhuse 

 
Vi har mulighed for at benytte Kolding Hallerne fra mandag til fredag fra kl. 10-12.  
Hver institution kommer en til to gange om ugen, og som udgangspunkt holder vi fri i skolernes ferie. 
Hvis vi ikke kan være i hallen pga. Ligakampe eller andet, er der mulighed for at bruge f.eks. 
Djævlekløften, legepladsen ved idrætsbørnehaven samt andre naturområder,  
 

Lav evt. en aftale med institutionen om at komme hen i hallen og se, hvad vi laver  
 
Kontaktperson – Idræt på Tværs 
 
Per Terkelsen 
 

Afdelingsleder Idrætsbørnehaven 

 

Kolding Kommune 
Børne- og uddannelsesforvaltningen
Idrætsbørnehaven 
 

  

Ambolten 6.B
6000 Kolding 
Telefon: 75 54 24 17 
E-mail: pete@kolding.dk
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