
 

 
 

Velkommen til Vends Motorik og Naturskoles 
Nyhedsbrev - Nr. 1 

Endelig! 

Det er meget længe siden, at vi sidst har sendt nyhedsbrev ud, men nu er vi endelig klar med 

opdateringer omkring den daglige drift på Dyrgaard, nyheder omkring både motorik og 

udelivskurser (ULV) og nye cider, mjød og øl kurser på gården. 

I nyhedsbrevet vil der kommer opdateringer på de forskellige ting der sker på Dyrgaard, men 

også omkring de ting som foregår ude af huset i Vends motorik- og naturskole. Dette 

nyhedsbrev vil være et opsummerende skriv, omkring kurser på Dyrgaard. På sigt vil der 

komme nyhedsbreve, som uddyber de forskellige kurser om motorik og udeliv, mere detaljeret 

både ude og hjemme. 

 

Indhold: 

Ulv 

Cider, Mjød og ØL 

Motorikkurser 

Motorik Temadage 

 

 

UdeLivsVejleder - ULV 



 

 

 

Vi er godt i gang med efteruddannelsen UdeLivsVejleder U-L-V. Denne uddannelse 

henvender sig til mennesker, der gerne vil tage grupper af børn eller voksne med ud i den 

nærmeste natur, og derfor vil inspireres med ideer og praktiske færdigheder. 

Vi arbejder meget praktisk med ”hands on” og med opmærksomhed på deltagernes egen 

praksis. 

Et Udelivsvejlederforløb består af min. 4 kursusuger fordelt over max 3 år. 

Vil man være UdeLivsVejleder, skal man tage et basismodul, men man kan individuelt 

sammensætte de tre øvrige moduler efter egne ønsker og behov. Man kan godt tage et enkelt 

kursus, men bliver i så fald ikke uddannet UdeLivsVejleder, men man får naturligvis et 

kursusbevis for den afsluttede kursusuge. 

Basisudeliv er i uge 12 uge 37 hvert år. 

Se mere her 

 

 

 

Kurser på gården i ølbrygning, cider og mjød 
Som noget nyt kan vi nu tilbyde, at man kan købe dage hvor man kan komme her på Dyrgaard 
for at brygge eget øl, eller lave sin egen Cider eller mjød. Vi har allerede i starten af 



September afholdt Cider kursus. Se billederne nedenfor. Hvis du synes det ser mega fedt ud 
og det er lige noget for dig, så afholder vi vores første Øl kursus 
d. 6/11/2021 og man kan stadig nå at tilmelde sig! 

Se datoer på hjemmesiden via denne QR-kode. 

 

 

Disse kurser udbyder vi i samarbejde med Klaus Ankerstjerne Eriksen fra Magtenbølle 

Honning & Mjød https://www.magtenboelle.com/ 

 

Billeder fra Cider kursus 
 

 



 

 



 

Motorik kurser på Dyrgaard 
Vi udbyder fortsat motorikvejlderkursus, hvert halve år. Derudover udbyder vi hvert år i uge 39, 

opfølgningskursus for motorikvejledere. Følg med på vores hjemmeside, Facebook eller 

Instagram for at få viden om, hvornår tilmeldingen bliver lagt op på dette kursus. På 

hjemmesiden vil der også stå, hvad årets tema vil blive, når kurset bliver lagt op til tilmelding.   

Derudover udbyder vi vores motorikassistentkursus med et nyt kursus, hvert halve år. 

Opfølgningskursus/dage for motorikassistenter har indtil nu ikke været en realitet, men det er 

under udvikling - følg med på hjemmeside, Facebook, Instagram og især nyhedsbrev for mere 

fremtidig information om dette.  

 

 

 

Motorik Temadage 
Vi har på vores hjemmeside allerede nu lagt to temadage op, og i løbet af det nye år vil der 

komme flere temadage til, så det er med at holde godt øje på hjemmesiden.  
Vi kan f.eks. præsentere vores næste 2 temadage På Udby Dyrgaard 

 

Temadag om aurasal og Grundmotorik - Tirsdag Den 23. november 2021 

Undervisere: Anne og Mads Brodersen 

 

Temadag om grundmotorik, grundstimulation og grundlege i den pædagogiske hverdag 

- Torsdag Den 20. januar 2022. 

Underviser: Hanne Busk Poulsen, pædagog og motorikvejleder i Hjortshøj Dagtilbud. 

 



Følg opslag på instagram/ Facebook eller hjemmesiden under motorik: 

Tilmelding på hver enkelt temadag skal ske på vores hjemmeside, hvor i også kan læse meget 

mere om de forskellige dage -  https://www.motorikognatur.dk/ 

 

Næste Nyhedsbrev... 
Vores næste nyhedsbrev vil komme til at omhandle: 

 Dyrgaard Dyr 
 Sejlads  
 Forløb med Fænøsund Friskole  
 Nye kurser indenfor den nærmeste fremtid 

Udover dette vil der komme en præsentation på en medarbejder i de fleste nyhedsbreve.  

 

 

Venlig Hilsen Vends motorik- og naturskole 

Mads og Charlotte Brodersen 

 

Afmeld nyhedsbrev 
 


