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Kampagner
Årets Refleksdag 

Traditionen	tro	blev	der	den	sidste	torsdag	i	oktober	måned	afholdt	Årets	Refleksdag.	
Børneulykkesfonden	har	i	samarbejde	med	Codan	og	en	lang	række	andre	støttepartnere	
trofast	afholdt	denne	dag	siden	2011,	med	det	formål	at	sætte	fokus	på	vigtigheden	i	at	
være	synlig,	når	man	færdes	i	trafikken	i	den	mørke	tid.	Lige	fra	morgenstunden	af	blev	der	
sat	fokus	på	synlighed	med	uddelingen	af	100.000	reflekser,	som	bObles	igen	i	år	stod	for	
designet	af.	
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Sikkerhedsboksen

Sikkerhedsboksen	er	til	dig	med	et	barn	eller	barnebarn	på	6-9	måneder.	Denne	indeholder	diverse	
informationer	og	råd	om,	hvordan	forebyggelse	kan	skabe	sikre	rammer	for	dit	barn/barnebarn	og	er	
helt	gratis.	I	år	modtog	5660	personer	Sikkerhedsboksen	og	ligeledes	modtog	18.821	Sikkerhedsboksens	
nyhedsbrev.

 

Børnenes Sikkerhedsklub

Børnenes	Sikkerhedsklub	er	for	børn	mellem	0-8	år	og	ligesom	sidste	år,	står	Sigurd	Sikker,	Freja	Forsigtig,	
Hjalte	Hjelm	og	Sonja	Synlig	klar	til	at	guide	både	børn,	pædagoger	og	forældre	til	mere	aktivitet	i	hverdagen	
gennem	leg	og	gode	råd.	Som	medlem	af	klubben	får	du	også	adgang	til	webshoppen,	hvor	du	får	rabat	på	
alle	de	lækre	og	smarte	produkter	fra	blandt	andet	bObles,	Molo,	Cost:Bart	m.m.	
Som	endnu	en	fantastisk	fordel,	får	du	chancen	for	at	komme	med	til	samtlige	af	vores	events	helt	gratis,	
f.eks.	Centimeter	Maraton,	Sej,	Sund	og	Sikker	familiefestival,	Bamsehospitalet	og	mange	flere.	

Børnenes	Sikkerhedsklub	støtter	Børneulykkesfondens	arbejde	med	at	forebyggebørneulykker,	da	alt	
overskuddet	derfra	går	ubeskåret	til	Børneulykkesfonden.	

I 2015 

var der 2525 

aktive medlemmer i 

Sikkerhedsklubben, 

og du er mere end 

velkommen til at 

være med! 
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Hej Skal Vi Lege? 

Børneulykkesfonden	har	i	samarbejde	med	DGI	og	bObles	stået	sammen	omkring	kampagnen	’Hej	Skal	Vi	
Lege?’	siden	2011	og	har	hvert	år	fået	utallige	dagplejere	og	institutioner	i	bevægelse.	Bevægelsesugen	
tager	udgangspunkt	i	at	give	børnene	muligheden	for	at	gøre	det,	de	er	skabt	til,	nemlig	at	lege,	hoppe,	
klatre,	slå	vejrmøller	osv.	hver	evig	eneste	dag.	Mange	undersøgelser	viser	nemlig,	at	børn	nu	til	dags	ikke	er	
aktive	nok	i	hverdagen	og	derved	ikke	bliver	motorisk	udfordrede,	hvilket	kan	medføre	overvægt,	inaktivitet	
og	usunde	vaner.	Formålet	med	bevægelsesugen	er	derfor	at	inspirere	institutionerne,	børnene	og	ligeledes	
forældrene	til	mere	aktivitet	og	bevægelse	i	hverdagen	gennem	leg	og	læring.	Alle	de	institutioner	og	
dagplejere,	der	deltager	i	Bevægelsesugen	får	en	pakke	med	bObles	motoriske	redskaber	samt	hæfte	med	
inspiration	til	forskellige	lege,	der	skal	give	mere	bevægelse	i	hverdagen.	

Igen i år sættes 
der rekord for tilmeldte 

– hele 1.732 institutioner 
og 55.000 børn 

deltog i år! 
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Årets Trafikhelt

I	2015	blev	endnu	et	initiativ	lanceret,	nemlig	Årets	Trafikhelt,	som	
en	del	af	kampagnen	Trafiksikkerhed	i	Øjenhøjde.	Dette	initiativ	
har	til	formål	at	ære	et	helt	specielt	barn,	der	har	udført	en	særlig	
god	gerning	i	trafikken,	og	derved	sætte	fokus	på	trafiksikkerhed.		
Årets	Trafikhelt	giver	børn	fra	0.-5.	klasse	muligheden	for	at	
nominere	et	barn,	der	har	gjort	en	forskel	for	andre	i	trafikken.	
Denne	flotte	heltegerning	kunne	f.eks.	være	at	dele	reflekser	ud	til	
hele	klassen,	så	alle	kan	færdes	sikkert	i	trafikken	og	blive	set,	når	
mørket	falder	på,	eller	følge	sin	lillesøster	sikkert	i	skole	hver	dag.	
Der	var	en	masse	flotte	nomineringer,	men	det	blev	9-årige	Emilie,	
der	i	2015	løb	med	titlen	som	Årets	Trafikhelt.	Emilie	hjælper	
dagligt	sin	syge	mor	med	at	få	hverdagen	til	at	fungere	og	husker	
hende	blandt	andet	altid	på	reflekser	og	cykelhjelm,	når	hun	
henter	Emilie	og	hendes	søskende.	Vi	glæder	os	til	endnu	et	år,	
hvor	børn,	der	har	gjort	en	ekstra	god	gerning	i	trafikken,	skal	
findes	og	æres!	

Events 
Centimeter Maraton

I	2015	fandt	25	sjove	Centimeter	Maraton	sted!	Den	eventyrlystne	og	pandekageelskende	Rasmus	Klump	
løb	med	til	hvert	løb,	og	ham	og	de	andre	seje	maratonløbere	løb	i	alt	42.195	cm.	Alt	overskuddet	fra	løbene	
gik	ubeskåret	til	vores	arbejde	med	at	forebygge	børneulykker	og	hjalp	os	i	kampen	om	at	gøre	Danmark	til	
det	mest	sikre	land	for	børn.	

Danske
Fragtmænd

Kender du en ægte trafikhelt?  
Nominér ham eller hende til

Årets Trafikhelt 2015
og vind fede præmier

 
Læs mere på www.trafikhelt.dk 

“...Deler reflekser 

ud til klassen”
“...Hjælper andre børn 

sikkert over vejen i 

Skolepatruljen”

“...Følger sin lil-lesøster i skole hver dag”

Vi glæder os til at høre, hvilken heltehistorie du kan fortælle!
Alle heltehistorier skal være sendt ind inden d. 19. juni 2015
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TV 2 på Tour

I	sommer	drog	vi	igen	på	Tour	med	TV	2	og	besøgte	10	forskellige	byer	i	det	smukke	danske	land.	Vi	
hoppede	i	BUF-bilen	og	kørte	sammen	med	TV	2	Danmark	rundt	og	sørgede	for	at	undervise	børn	på	vores	
Trafiklegeplads.	Børnene	fik	rig	mulighed	for	at	træne	deres	trafikkundskaber	i	Trafikskolen	og	efterfølgende	
erhverve	et	cykelkørekort.	I	alt	var	der	3000	børn	med	til	børnecykelløbet,	og	hele	630	seje	børn	gjorde	sig	
fortjent	til	en	guldmedalje	efter	at	have	løbet	42.195	cm.	til	Centimeter	Maraton.	Ligeledes	blev	der	samlet	
150.000	kr.	ind	på	Touren,	som	alle	sammen	gik	ubeskåret	til	Børneulykkesfondens	forebyggende	arbejde	og	
specifikt	til	børnesikkerhed	inden	for	trafikområdet.	

Refleksløbet

I	forbindelse	med	Årets	Refleksdag	afholdte	vi	igen	i	år	Refleksløbet	i	samarbejde	med	DGI,	Codan,	3M	
og	Gentofte	Kommune.	I	Gentofte	Kommune	satte	vi	sammen	med	350	seje	deltagere	fokus	på	børns	
sikkerhed	i	trafikken	efter	mørkets	frembrud.		Men	udover	løbet	i	Gentofte	var	der	yderligere	13	andre,	der	
arrangerede	deres	eget	Refleksløb	og	ligeledes	lyste	mørket	op.	

• Tinglev Løbeklub
• Slagelse Motionsklub
• Præstøløberne
• IK, Hellas
• Augustenborg Løbeklub
• Lykkeshøj Aktivitetscenter
• Løbeklub AK 73
• Korup Motion
• Viborg Atletik & Motion
• Dagplejen Klarup
• Billundskolen
• Susanne Hansens Private dagpleje
• Tjæreborg Motion
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Sej, Sund og Sikker i Gentofte

Festivalpladsen	i	Gentofte	var	igen	i	år	fyldt	med	friske	og	glade	børn	til	årets	Sej,	Sund	og	Sikker	
familiefestival.	Vi	gentog	succesen	fra	sidste	år	og	havde	i	samarbejde	med	Gentofte	Kommune	sammensat	
et	spændende	program	med	sjove	aktiviteter	til	hele	familien.	Familiens	børn	fik	blandt	andet	en	enestående	
mulighed	for	at	deltage	i	Centimeter	Maraton	med	den	pandekageelskende	Rasmus	Klump	og	i	Pixeline	
Bogstavløbet,	hvor	alle	børnene	bagefter	modtog	en	flot	guldmedalje.	Derudover	bød	festivalen	blandt	
andet	på	Kids	Bingo	Banko,	badgeværksted,	tumleland,	trafiklegeplads,	m.m.	

Den Gyldne Sofus 

Igen	i	år	fandt	vi	en	vinder	af	Den	Gyldne	Sofus,	der	hvert	år	ærer
et	helt	specielt	barn,	der	har	foretaget	en	heltegerning.	I	samarbejde	
med	Falck	søger	vi	efter	handlekraftige	børn	mellem	3	og	15	år,	der	
har	gjort	sig	fortjent	til	at	vinde	Den	Gyldne	Sofus.	
Mange	seje	og	heltemodige	børn	blev	nomineret,	men	det	blev	
12-årige	Lasse,	der	vandt	Den	Gyldne	Sofus	i	2015.	Lasses	storebror	
var	alvorligt	syg,	og	Lasse	valgte	derfor	at	donere	knoglemarv	til	hans	
syge	storebror	og	reddede	derved	storebroderens	liv.		Vi	ser	frem	til	
et	nyt	år,	hvor	endnu	flere	heltemodige	og	handlekraftige	børn	skal	
findes	og	æres!	
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Pixeline Bogstavløb

Som	noget	nyt	i	2015	lancerede	vi	sammen	med	Egmont	Kids	Media	
et	lærerigt	og	sjovt	løb	sammen	med	Pixeline.	’Pixeline	Bogstavløbet’	
har	en	rute	på	1	km.,	hvor	børnene	skal	samle	bogstaver	ind	til	at	
kunne	stave	et	ord,	som	de	til	slut	i	løbet	skal	gætte.	En	masse 
friske	og	energifyldte	børn	mødte	op	og	var	klar	til	en	masse	sjov,
aktivitet	og	læring	i	både	Gentofte	under	Sej,	Sund	og	Sikker	
familiefestival	og	i	Universe	på	Als.
400	børn	gjorde	sig	i	2015	fortjent	til	en	guldmedalje	og	et	flot	
diplom	og	støttede	vores	forebyggende	arbejde.	

Flying Superkids

Børneulykkesfonden	opfordrede	sammen	med	bObles	og	Flying	Superkids	alle	i	Danmark	til	mere	bevægelse	
og	udvikling	blandt	børn.	Alt	for	mange	børn	bliver	i	dag	ikke	udfordret	tilstrækkeligt,	når	det	kommer	til	
deres	motorik,	og	dette	ønskede	vi	i	2015	at	gøre	noget	ved.		Derfor	tog	vi	i	Børneulykkesfonden	med,	da	
Flying	Superkids	rejste	Danmark	rundt	med	deres	show	for	at	indsamle	midler	til	vores	forebyggende	arbejde.	
Udover	det	fantastiske	og	livsbekræftende	show	på	2	timer	bød	touren	på	adskillige	sjove	aktiviteter	for	
både	store	og	små.	Blandt	andet	KIA	Family	Park,	Safaribane	af	tumlemøbler,	aktivitetsstationer	og	lounge-
område	med	kæmpekrokodiller	fra	bObles.	
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Idékonkurrence med Codan

I	2015	opfordrede	Børneulykkesfonden,	Codan	og	UL	Demko	
alle	til	at	deltage	i	en	ny	idékonkurrence.	Alle	hverdagens	
opfindere	var	velkomne	til	at	deltage	i	konkurrencen	om	at	
skabe	nye	innovative	opfindelser	med	det	formål	at	bidrage	til	
forebyggelsen	af	børneulykker	i	Danmark.	Idékonkurrencen	er	en	
del	af	læringskonceptet	Sikkerhed	i	Børnehøjde,	der	har	til	formål	
at	gøre	opmærksom	på	ulykker	i	og	omkring	daginstitutioner	
igennem	leg	og	læring.		

Der	var	rigtig	mange	flotte	idéer	og	innovative	opfindelser,	men	
vinderen	blev	John	Sørensen,	som	med	sine	samlekort	vil	lege	
sikkerhed	ind	i	børns	verden.	Dette	var	den	perfekte	kombination	
af	innovation,	originalitet	og	forebyggelse	og	ligeså	var	den	
så	langt	i	idéudviklingsprocessen,	at	det	var	muligt	at	sætte	i	
produktion.		

Læringsmateriale 
Refleksbetjente 

Forrige	år	lancerede	vi	læringsmaterialet	Refleksbetjente	i	for-
bindelse	med	Årets	Refleksdag,	der	er	specielt	rettet	mod	børne-
haver.	Refleksbetjenten	har	en	flot	refleksbetjentbadge,	hat	og	
refleks,	så	han	let	kan	genkendes.	Refleksbetjenten	har	en	masse	
viden	om	reflekser	og	hjælper	både	børn	og	voksne	med	at	have	
styr	på	deres	reflekser.	Børnene	lærer	altså	vigtigheden	i	at	benytte	
reflekser	samt	hvor	de	skal	siddeog	hvornår	de	skal	benyttes.	

I 2015 blev 3110 børn 
uddannet til Refleksbetjent.

Idékonkurrence

Hjælp med at mindske ulykker i børnehøjde
Børn skal have mulighed for at danse, hoppe, gynge, slå kolbøtter og klatre i træer – hver dag. De fortjener de tryggeste rammer 
for at kunne udfolde sig. Men børneulykker er alligevel et af de største sundhedsproblemer i Danmark.

Derfor har vi brug for din hjælp! Vi leder efter nye ideer, som kan hjælpe med at forebygge og formindske skader i børnehøjde 

– både i hjemmet, naturen, trafikken og i institutionerne. Alle idéer skal være sendt ind inden d. 1. september 2015. 

Læs mere, og indsend din idé på www.codan.dk/ide

FAKTA
Hvert år kommer ca. 165.000 børn under 15 år ud for en ulykke og må en tur på skadestuen.
Knap halvdelen af ulykkerne i daginstitutioner sker på legepladsen. Over halvdelen af skaderne i daginstitutioner skyldes fald. 
Fodbold er den idrætsgren, der sender flest børn på skadestuen. Håndbold er nummer to på listen.
El-ulykker rammer hyppigst de 2-årige drenge, og hver fjerde el-ulykke skyldes en defekt ledning eller en løs stikkontakt.

Der er præmier til de tre bedste idéer

1. præmien: Travellink-rejsegavekort til en værdi af 6000 kr.
2. præmien: Travellink-rejsegavekort til en værdi af 4000 kr. 
3. præmien: Good Times gavekort til ”En særlig middag for 2” til en værdi af 1800 kr. 

Få gang i kreativiteten til inspirationsaften

Kom til gratis inspirationsaften i Odense eller København, 
hvor innovationseksperter giver dig input til din idéudvikling.  

Odense, d. 3. juni, kl. 17-19:30 på H.C. Andersens Børnehospital

København, d. 11. juni, kl. 18-20:30 på Designmuseum Danmark

Tilmeld dig, og læs mere på www.codan.dk/ide  

Refleksbetjente
Lær om reflekser med Refleksbetjente 

og bliv mere sikker i trafikken!

Refleksbetjente er udviklet af Børneulykkesfonden i samarbejde med Codan Forsikring. 

Refleksbetjente er 
et læringsmateriale til

 daginstitutioner, der med 
en praktisk og legende 
tilgang lærer børn om 

reflekser og trafiksikkerhed 
og hjælper dem med at

 færdes mere sikkert 
i trafikken.

Læs mere på www.refleksdagen.dk
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Glød og Flamme

Vi	har	siden	2013	samarbejdet	med	Københavns	Brandvæsen	om	læringsmaterialet	Glød	og	Flamme,	der	
igennem	sjove	lege	og	aktiviteter	lærer	børnene	omkring	forebyggelse	af	ildebrand,	og	hvad	man	skal	gøre,	
hvis	der	skulle	opstå	brand.	Læringsmaterialet	er	let	at	benytte	og	giver	muligheden	for	at	skræddersy	et	
forløb,	der	passer	til	den	enkelte	børnehaves	behov	og	ønske.		

I 2015 kom 4800 børn 
igennem Glød og Flamme 

læringsmaterialet og børnene 
bekæmpede sammen med 

Ildelefanten Glød og Flamme, 
de drilske karakterer, 

der repræsenterer ild og 
brandfare. 
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Projekt Blop

Når	du	står	over	for	den	store	omvæltning,	det	nu	engang	er	at	blive	
forælder,	er	der	en	masse	ting,	der	kan	virke	uoverskuelige	og	skræmmende.	
2015	var	året,	hvor	Børneulykkesfonden	sammen	med	Sundhedsplejerske	
Else	Guldager	besluttede	sig	for	at	gøre	noget	ved	denne	problemstilling	og	
udvikle	en	app,	der	har	til	formål	at	hjælpe	vordende	forældre.	Projekt	Blop	
app’en	sørger	for,	at	du	har	én	ting	mindre	at	tænke	på	og	indeholder	en	
guide	over	nødvendige	produkter	samt	tjeklister,	der	skal	sørge	for	dit	barns	
sikkerhed.

BabySikker

I	2015	lancerede	vi	i	samarbejde	med	Dansk	Sygeplejeråd	og	Fagligt	Selskab
for	Sundhedsplejersker	BabySikker	læringsmaterialet	med	fokus	på	børns 
motoriske	udvikling	og	forebyggelse	af	børneulykker.	Læringsmaterialet	
giver	unge	forældre	i	alderen	15-21	år	konkrete	råd	omkring	barnets	moto-
riske	udvikling	og	omkring	forebyggelse	af	ulykker.	BabySikker	indeholder	en	
boks,	hvori	der	er	informationsmateriale	og	sikkerhedsprodukter.	Ligeledes	
kan	du	downloade	en	særlig	udviklet	app,	som	giver	forslag	til	motoriske	 
aktiviteter,	små	film,	der	viser	de	forskellige	aktiviteter,	forslag	til	forebyg-
gelse	af	ulykker,	m.m.	

SolSikker 

I	år	2015	gik	vi	i	Børneulykkesfonden	sammen	med	Derma	om	at	sætte	
fokus	på	vigtigheden	i	at	beskytte	kroppen	mod	solens	skarpe	stråler.		
Læringsmaterialet	henvender	sig	til	børnehaver	i	hele	landet	og	i	2015	var	
der	over	33.000	børn	fordelt	i	549	børnehaver,	der	tilmeldte	sig	kampagnen	
og	lærte	om	solbeskyttelse	med	solcreme	og	solrådene.		Efter	deltagelsen	i	
SolSikker-kampagnen	angav	2	ud	af	3,	at	børnene	havde	fået	mere	viden	
om	solbeskyttelse.	

Find 

SolSikker-sangen og 

-dansen, som gør det til 

en leg at få solcreme på, 

samt gode råd til dit barns 

sikkerhed i solen på

www.solsikker.com

Husk solrådene!
Skygge
SolhatSolcreme

I denne børnehave synger, danser og leger vi os 
til solsikker sjov med den gratis SolSikker-pakke 
fra Børneulykkesfonden og Derma.

Læs mere om sikkerhed i solen på www.solsikker.com
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Indsamlingsaktiviteter 
Climb for Charity

Som	noget	nyt	besteg	8	seje	erhvervsfolk	og	kendte	personer	i	2015	Centraleuropas	højeste	bjerg,	Mont	
Blanc.		Det	gjorde	de	med	det	formål	at	indsamle	midler	til	Børneulykkesfondens	arbejde	med	at	forebygge	
børneulykker.	De	modige	og	eventyrlystne	deltagere,	der	i	august	sidste	år	besteg	det	tårnhøje	bjerg	fik	
indsamlet	150.000	kr.	Alle	disse	indsamlede	midler	gik	herefter	til	kampagner	og	initiativer,	der	havde	til	
formål	at	give	børn	en	mere	aktiv	hverdag	med	en	masse	leg	og	bevægelse.	Disse	kampagner	er	med	til	at	
lære	børn	og	dem,	der	har	med	børn	at	gøre,	hvordan	ulykker	forebygges	og	håndteres.	Climb	for	Charity	
var	derfor	et	stort	aktiv	i	kampen	om	et	mere	sikkert	Danmark	for	børn.	

150.000 kr. indsamlet til 
Børneulykkesfonden



www.børneulykkesfonden.dk


