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Børn fra hele landet leger sig til læring om FN’s 17 verdensmål  
 

Hop de 17 verdensmål, spor det hemmelige håndtryk og saml alle frugterne i 
frugtplantagen. De opgaver får end 2400 børn fra knap 70 børnehaver og skoler, når 
de er med i kampagnen ”Hej skal vi lære?”, som Børneulykkesfonden, DGI og bObles 
står bag.  
 
I den kommende tid deltager mere end 2400 børn landet over i temaugen ”Hej skal vi lære?”, 
hvor leg og bevægelse kombineres med læring om FN’s verdensmål. Både krop og hjerne 
bliver sat på prøve, når børnene tages igennem lege som Kampen om guldet, Flodbølgen 
og Frugtplantagen, der skal skabe forståelse for verdens vigtigste planer for fremtiden. 
 
Børn bekymrer sig om verdens udfordringer  
En undersøgelse blandt 1004 forældre foretaget af Epinion for Børneulykkesfonden i 
oktober 2018 viser, at næsten halvdelen af de adspurgte forældre med børn i alderen 3-10 
år vurderer, at deres børn er interesserede i verdens udfordringer, fx klimaforandringer, 
hungersnød, fattigdom og diskrimination, og at børnene bekymrer sig om disse udfordringer.  
 
Samtidig mener næsten halvdelen af forældrene til børn i samme aldersgruppe, at det er 
vigtigt at tale om verdens udfordringer i institutionen/skolen. Formålet med ”Hej skal vi 
lære?” er netop at inspirere pædagoger, lærere og børn til at have det sjovt, imens de bliver 
klogere på verdens vigtigste planer for fremtiden. 
 
”Børnene er vores fremtid. Det er derfor vigtigt, at børnene får mulighed for at reflektere 
over, hvilken fremtid, de ønsker at være med til at forme, og hvad de selv kan gøre for at 
opnå det”, siger Henriette Madsen, der er generalsekretær i Børneulykkesfonden og 
fortsætter:  
 
”Hos Børneulykkesfonden vil vi samtidig gerne være med til at skabe opmærksomhed 
omkring sammenhængen mellem motorik og indlæring. Vi ved nemlig, at børn lærer bedst, 
når de leger og bevæger sig.” 
 
Børn lærer med hele kroppen 

De deltagende institutioner og skoler modtager en kampagnepakke, som bl.a. indeholder 

ideer til 34 lege, 2 til hvert verdensmål.  

 

”Når ”Hej skal vi lære?” sætter fokus på FN’s 17 verdensmål, så kombinerer vi glæden ved 

at lære og glæden ved at bevæge sig. Børn lærer med hele kroppen, og med kampagnen 

kan vi understøtte børnenes lyst til at bruge deres kroppe og udforske verden, både i skoler, 

institutioner, i hjemmet og i idrætsforeningerne,” siger Annette Vilhelmsen, der er medlem 

af DGI’s hovedbestyrelse og politisk ansvarlig for skole- og institutionsområdet.  
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Billede: Pressefotos er til fri afbenyttelse og kan findes her. Kreditering: 

Børneulykkesfonden.   

https://www.dropbox.com/sh/qu3mqm3ry3a1ll0/AACsXlsqObsTKCuVAf9Laxqxa?dl=0 

 

Forslag til billedtekst: 

 

Kampen om guldet, flodbølgen og frugtplantagen er nogle af navnene på de lege, som mere 
end 2400 børn fra 69 skoler og institutioner skal prøve kræfter med, når de i den kommende 
tid deltager i temaugen ”Hej skal vi lære?”, hvor leg og bevægelse kombineres med læring 
om FN’s 17 verdensmål.  
 

For yderligere information, kontakt venligst: 

 

Signe Lykke Schouw, PR- og Kommunikationsansvarlig, Børneulykkesfonden, tlf. 30 37 81 

34  

Majbritt Andersen, pressemedarbejder, DGI, tlf. 21 29 41 15  

Julie Pescettini, PR- og Kommunikationsansvarlig, bObles, tlf. 61 46 96 34 

 

Om Børneulykkesfonden 

Ulykker udgør et af de største sundhedsmæssige problemer for børn. Ulykker er ikke blot 

den hyppigste dødsårsag blandt børn i alderen 1-19 år, men også årsag til mange 

skadestuebesøg, konsultationer hos egen læge og sygehusindlæggelser. Hvert år kommer 

ca. 150.000 børn under 15 år ud for en ulykke og må en tur på skadestuen. 

Fakta om ’Hej skal vi lære?’ 

- Kampagnen ’Hej skal vi lære?’ kan afholdes hele året rundt, og det er stadig muligt 

at købe en kampagnepakke. 

- Mere end 2400 børn fra 69 skoler og institutioner landet over er allerede tilmeldt.  

- Kampagnen er udviklet af Børneulykkesfonden, DGI og bObles og blev afholdt 

første gang i 2017. 

- Idéen til kampagnen er opstået i kølvandet på de populære kampagner ”Hej skal vi 

lege?” og ”Hej skal vi tumle?”, som sætter fokus på mere bevægelse i 

daginstitutioner og dagplejer.  

- ”Hej skal vi lære?”-kampagnepakken består af et lege-læringshæfte indeholdende 

34 lege; to relateret til hvert verdensmål, illustrative legekort, lommevæg til 

opbevaring af kampagnemateriale, verdenshjul, forældrefoldere, diplomer og 

plakater. Pakken koster 299 kr.  

 

Læs mere om kampagnen og bestil kampagnepakken på www.hejskalvilære.dk  

http://www.hejskalvilære.dk/
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Børneulykkesfonden arbejder for at skabe sikre rammer for danske børn i hjemmet, i 

trafikken og til sport/fritidsaktiviteter uden at gå på kompromis med børnenes leg, kreativitet 

og fysiske udfoldelse. Læs mere på www.børneulykkesfonden.dk   

Om DGI  

DGI arbejder målrettet for at styrke motion og breddeidræt i Danmark. Vi tror på glæden ved 

idræt og på styrken i foreningsfællesskabet, og vi hjælper vores flere end 6.300 foreninger 

og 100.000 frivillige med at gøre en forskel.  

DGI vil inspirere og motivere børn og unge til at vælge et aktivt liv i bevægelse og give dem 

smag for livslang idræt. Vi tilbyder derfor en række koncepter til skoler og institutioner med 

fokus på at udvikle børn og unges fysiske færdigheder, kropsbevidsthed og 

bevægelsesglæde. Det gør vi, fordi kropslig dannelse er en forudsætning for børn og unges 

trivsel – både fysisk, mentalt og socialt.  

Om bObles 

bObles handler om nærvær, bevægeglæde og motorisk udvikling gennem leg. Vi 
understøtter det med multifunktionelle tumlemøbler i et enkelt og kvalitetsbevidst design. 
 
Vi tror på det smilende nærvær mellem dig og dit barn. En opmærksomhed eller en leg - 
lige nu, lige her. Nærvær er en følelse, der lejrer sig i kroppen og stimulerer børns evne til 
at udvikle sig motorisk. Bevægeglæden og nysgerrigheden bobler, når børn bliver rørt ved, 
set på, lyttet til og leget med på egne præmisser.  
 
Når børn gennem motorisk udvikling og leg opnår en god kropforståelse, så styrker de evnen 
til at lære, føler et større selvværd og har lettere ved at interagere med andre. Kort sagt: 
Børnene bliver bedre rustet til at møde verden, som de mennesker, de er.  

 


