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Børneidræt på tværs. 
 
 
 

Baggrund: 
 
Den 18. november 1998 besluttede Social - og Arbejdsmarkedsudvalget, at 
der skal oprettes et antal alternative pasningspladser. 
 
Baggrunden for oprettelse af alternative pasningspladser skal dels ses som 
et initiativ til at nedbringe ventelisten, i perioder hvor der er en sådan, dels 
som et pædagogisk tiltag der vil give de involverede institutioner et pæda-
gogisk løft , samt øge udbuddet af pasningstilbud der fungerer som alter-
nativ til de mere traditionelle pasningstilbud. 
 
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for år 2000 besluttede byrådet, 
at afsætte 2, 5 millioner til etablering af alternative pasningsmuligheder. 
i juni 99 udkom rapporten “Alternative pædagogiske tiltag”, der beskriver en 
lang række ideer til alternative pladser. 
 
En af ideerne er et forslag til alternative pladser, der har idræt som en cen-
tral pædagogisk aktivitet. 
 
Denne ide´ er efterfølgende blevet udviklet og nærmere undersøgt af dag-
institutionsafdelingen i samarbejde med Kolding Idræts Forening ( KIF) og 
Kolding Pædagogseminarium, hvilket har resulteret i denne pro-
jektbeskrivelse. 
 
 
Formål: 
 
• At etablere et antal pasningspladser med særlig vægt på idrætsaktivite-

ter for børn i aldersgruppen 3-6 år med det formål, at børnene stifter be-
kendtskab med forskellige former for idræt og lege, oplever glæden ved 
kropslige aktiviteter og udvikler deres motorik. 

• At højne den pædagogiske kvalitet på det motoriske område i et større 
antal daginstitutioner. 

• At etablere og udvikle et samarbejde på tværs mellem de kommunale 
pasningstilbud, det pædagogiske uddannelsesområde og foreningslivet i 
Kolding Kommune. 

• At udnytte de eksisterende idrætsfaciliteter, til gavn for børnene, i de le-
dige tidsrum. 

• At synliggøre foreningslivets tilbud - her indenfor idræt - for 
børn/forældre, som ikke hidtil har formået at indgå i dette 
fællesskab.Projektet skal således give mulighed for både social og 
etnisk integration af marginalgrupper. 
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Målgruppe: 
 
Projektet  omfatter aldersgruppen 3-6 år , det vil sige børn i børnehavealde-
ren.  
 
Der etableres en fast gruppe på 20 børn, der går i ordningen hver dag. Der 
oprettes en selvstændig venteliste til disse tyve pladser i lighed med plad-
serne til kommunens udegrupper og skovgrupper. 
 
Her ud over skal idrætstilbuddet benyttes af skiftende børn fra nogle af 
kommunens  øvrige børnehaver. Med deltagelse af 5 institutioner vil cirka 
300 børn årligt  få mulighed for deltagelse i dette særlige tilbud. 
 
 
Succeskriterier: 
 
• Et øget antal børn i Kolding får kendskab til og lyst til idræt. 
• Der etableres kontakt mellem børnene, forældrene og foreningslivet. 
• Øget social integration af grupper med ringe tilknytning til foreningslivet, 

blandt andet socialt udsatte og indvandrere. 
• Børn med behov for ekstra motorisk stimulering får forbedret deres ud-

gangspunkt, så de bliver bedre rustet til at modtage indlæring ved skole-
start. 

• Pædagogstuderende får mulighed for praktikophold med idræt som spe-
ciale. 

• Udbygget kendskab mellem Kolding Idræts Forening, Kolding Pæda-
gogseminarium og Kolding Kommune og dermed et øget antal mulighe-
der for nye samarbejdsfelter. 

 
 
Indhold: 
 
Alle aktiviteter igangsættes med udgangspunkt i leg. 
 
Visse aktiviteter vil tilrettelægges målrettet og være funktionelle i forhold til 
at tilgodese udvikling af børnenes forudsætningsfunktioner for læring samt 
fysik, psykisk og social kompetenceudvikling. 
 
I praksis kan man tænke sig bl.a. følgende indhold i forhold til udvikling af 
de motoriske, fysiske, psykiske og sociale kompetenceområder: 
 
• boldlege 
• slagboldlege 
• redskabsbaner 
• sanglege samt rim og remser 
• vandaktiviteter 
• løbe-, spring- og kastelege 
• legeorienteringsaktiviteter 
• kampsportslege 
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• rytmik 
• stunt og gøgl 
• osv. 
 
 
Organisering: 
 
Idrætsgruppe: 
 
Idrætsgruppen udgør en afdeling af en eksisterende institution. Daginstitu-
tionen Engstien er blevet spurgt og har vist positiv interesse for en sådan 
gruppe. De tyve børn kan således udgøre en gruppe af Engstiens 60 bør-
nehavebørn.  
 
Børnene møder i Engstien om morgenen , hvorefter de evt. med en institu-
tionsbus køres til KIF centret. 
 
Om eftermiddagen hentes børnene af deres forældre i KIFcentret. 
 
Koordinationsgruppe: 
 
Et antal af byens øvrige børnehaver ( f.eks 5) tilknyttes projektet, så bør-
nene i disse institutioner på skift kan deltage i idrætsaktiviteterne. Ialt ca. 
300 børn vil således få gavn af tilbuddet om at deltage i ekstra idræt og 
opleve kontakt til det frivillige idrætsliv. 
 
Institutionsbussen bruges til at transportere børnene. Børnehaverne udpe-
ger en ansvarlig idrætspædagog. De fem idrætspædagoger udgør sammen 
med det faste personale i idrætsgruppen en koordinationsgruppe, der 
sammen organiserer og udvikler idrætsaktiviteterne. 
 
De øvrige institutioner kan deltage på skift i kortere eller længere perioder 
sammen med den faste gruppe. På andre tidspunkter kan alle institutioner 
deltage i forbindelse med fælles idrætsdage og lignende. 
 
Styregruppe: 
 
For at sikre en overordnet styring af projektet - såvel indholdsmæssigt som 
økonomisk - etableres en styregruppe bestående af to repræsentanter fra 
KIF, en repræsentant fra Kolding Kommune, en repræsentant fra Kolding 
Pædagogseminarium samt lederen og afdelingslederen for idrætsgruppen 
fra Daginstitutionen Engstien. 
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Konsulentfunktion: 
 
I opstartfasen, det vil sige det første år, tilknyttes projektet en konsulent-
funktion. Konsulentfunktionen udføres af Kolding Pædagogseminarium og 
vil indeholde følgende: 
 
• opstart af hovedprojektet i forhold til gruppen med de tyve faste børn, 

hvor ideen idrætsbørnehave introduceres i forhold til at anvende idræt- 
og bevægelsesaktiviteter som et pædagogisk middel, hvor børnene får 
og motiveres til selv at søge udfordringer, som udvikler forudsætnings-
funktioner for læring samt fysisk, psykisk og social kompetenceudvikling. 

• implementering af projektets ide, hvor det pædagogiske personale fra 
både idrætsgruppen og de øvrige institutioner, som er tilknyttet projektet 
løbende rådgives, vejledes og superviseres 

• løbende opkvalificering af det pædagogiske personale, så arbejdet med 
børnene målrettes, hvilket skal sikre, at eksisterende og nye kompeten-
cer hos børnene udvikles, så hele barnets udvikling tilgodeses 

• evaluering af målene samt dokumentation af kvalitet i forhold til interes-
senterne 

 
Der søges om økonomiske midler til dækning af konsulentfunktionen hos 
“Idrætspolitisk Ideprogram” under Kulturministeriet. 
 
 
Fysiske rammer. 
 
Basislokaler: 
  
Idrætsgruppens børn møder på Daginstitutionen Engstien om morgenen. 
Der etableres faste garderober til de tyve børn på Engstien. 
 
På KIF Centret etableres en pavillon, hvor børnene kan opholde sig på 
tidspunkter, hvor de ikke benytter centrets forskellige faciliteter. Pavillonen 
skal indeholde et grupperum, et toiletrum med to toiletter og en personale-
garderobe. 
 
Personalerum og voksentoilet kan lånes af KIF. 
Pavillonen kan placeres på KIFs grund. Kolding Kommune sørger for an-
skaffelse og opsætning af pavillon. 
 
Der anskaffes en bus, som skal bruges dels af den faste gruppe, dels af de 
tilknyttede institutioner. 
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Faciliteter der kan benyttes i KIF centret: 
 
KIF-Hallen 
Bowlingbaner 
Keglebaner 
Tennisbaner 
Udendørsområder 
Kolding Hallen 
 
Øvrige lokaliteter der tænkes anvendt i projektet: 
 
Kolding bad 
Pædagogseminariets idrætshal 
Naturen 
 
 
Personale. 
 
Gruppen normeres efter de gældende normeringsaftaler. Der tilknyttes en 
pædagogisk uddannet afdelingsleder til gruppen. De to øvrige stillinger i 
gruppen besættes med personer, der har særlig interesse for idræt. Gerne 
personer der i forvejen har en tilknytning til KIF som f.eks. trænere eller 
spillere. Kolding kommune er ansættende myndighed. 
 
Da der ikke er afsat driftsmidler til alternative pasningsordninger, vil perso-
nalet i gruppen i starten bestå af personale, der allerede nu er ansat i 
Daginstitutionen Engstien. Ved stillingsledighed skal der lægges vægt på 
personalets mulige tilknytning til KIF. 
 
 
Tids- og handleplan. 
 
• November 99 . Møde mellem KIF, Kolding Kommune og daginstituti-

onsleder John Nyborg. Justering af projektbeskrivelse. 
• Møde mellem Kolding Kommune og Pædagogseminariet med henblik på 

afklaring af seminariets rolle i forbindelse med deltagelse i projektet. 
• December 99. Teknisk Forvaltning inddrages med hensyn til etablering 

af pavillon. 
• Januar 2000 Der udarbejdes endelige økonomiske beregninger. 
• Januar 2000 fremlæggelse i SOA 
• Marts etablering 
• Juni opstart af idrætsgruppe 2000.  
• Januar 2001 5 institutioner kobles på projektet. 
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