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Kære alle 

Her får I sommerens nyhedsbrev fra os på Vends motorik og naturskole.  

Vi har som vanligt dejlig travlt. 

Gården er fuld af glade og motiverede kursister- og det er bare skønt. 

Som det første, vil vi gerne introducere jer til vores nye hjemmeside, som I 
forhåbentlig vil finde mere overskuelig, tag gerne et kig:  
https://www.motorikognatur.dk/ 

 

MOTORIK 

Motorikassistenter 

Så kom vi er endelig i gang med vores motorikassistent kursus. En stor flok glade og 
motiveret kursister mødte op i maj, til den første kursusdag, efter vinterens Corona 
udskudte kursus.  

Vi udbyder, som vanligt, et nyt motorik assistent kursus hvert halve år og næste 
kursus starter i uge 46 2022. 

Som noget nyt tilbyder vi motorikassistenterne en opfølgningsdag, sæt gerne kryds i 
kalenderen torsdag den 5. januar 2023. Der kommer mere information på vores 
hjemmeside, i løbet af efteråret. 

Motorikvejledere 

Vi er ligeledes godt i gang med vores motorikvejlederuddannelse. Vi har lige nu 
afholdt anden kursusuge på det hold, som startede op i år. Som altid, er vi heldige at 
have en motiveret og spørgende flok.  

Vi udbyder et nyt hold med start hvert halve år på motorikvejlederuddannelsen. 
Næste hold starter i uge 38 2022. 



 

 
Opfølgningskursus for motorikvejledere 

Hvert år i uge 39 fra onsdag- fredag udbyder vi opfølgningskursusdage for 
motorikvejledere. Årets emne er ”grundstimulering”. I kan læse mere på vores 
hjemmeside. 

 

TEMADAG 
I år har vi en spændende temadag om kroppen på programmet. Så husk endelig at 
sætte kryds i kalenderen den 7. december 2022.  

Vi vil løbende udbyde flere temadage med forskellige emner, som vil blive 
annonceret på vores hjemmeside. 

 

UDELIVSVEJLEDER 
Vi har mange gode uger med udelivsvejledning, med mange forskellige temaer og 
engagerede kursister.  

Her i år er temaerne ULV basis, - skov og park, - vand og strand, - science, - motorik, 
leg og bevægelse.  

For nyligt afsluttede vi det første hold udelivsvejledere, som nu kan kalde sig ULV’e – 
stort tillykke til jer, med den nye titel! Vi håber, at se jer igen på andre kurser, 
temadage mv. 

Alle de nyuddannede ULV’e har gennemført deres 4 ugers forløb bestående af 1 
basis forløb og 3 selvvalgte temauger.  



 

 
     

UGEKURSUS FOR BÅDE MOTORIK OG UDELIV 
I uge 41 udbyder vi kursusugen ”Motorik, leg og bevægelse”. 

Denne uge er en del af de valgfrie moduler på udelivsvejlederuddannelsen, men er 
yderst relevant for både udelivsvejledere og motorik kursister, så alle er velkomne til 
at deltage. 

 

CERTIFICERING/PROFILSTYRKELSE AF INSTITUTIONER 
Vi tilbyder institutioner der interesserer sig for motorik, natur og frilufts-/udeliv, at 
blive certificeret og få styrket deres profil igennem et udviklingsforløb med os.  

Vi er meget optagede af, at forløbene passer til netop de ønsker og muligheder som 
I har på de enkelte institutioner. Derfor laver vi aldrig to ens certificeringer.  

Kernen i et samarbejdsforløb med os er, at hele institutionen (alt pædagogisk 
personale) deltager i et fælles kursusforløb, som typisk strækker sig over alle 4 
årstider. Dertil kan der tilknyttes kompetenceforløb, for enkelte medarbejdere, som 
har interesse for særlige emner, som f.eks. motorik, udeliv, friluftsliv mv.  

Vi laver også forældrearrangementer for at vi får alle med, i udviklingen af kulturen 
og for at sikre en fælles forståelse, for de pædagogiske tiltag, der udvikles i 
processen.  

 

Igangværende forløb: 

I det jyske er vi i gang med certificeringsforløb i flere institutioner. Vi har bl.a.  
afsluttet et forløb i Kolding kommune i Naturinstitutionen Bøgebladet, Esbjerg 
kommune i Bydelens Børnehus samt på Djursland i Ebeltoft børnehus. 

I Haderslev er vi i gang med et profilforløb i en stor udelivs- og 
bevægelsesinstitution.  

Derudover er vi gang med et forløb i Silkeborg kommunes daginstitutionen - 3 høje.   

Til 2023 opstarter vi samarbejde med nye institutioner om certificerings forløb. 



 

 
På vores hjemmeside kan i se mere om certificering/profilstyrkelse. Kontakt os 
endelig hvis I er interesserede i et samarbejde.  

 

NY MEDARBEJDER 
Vi kan hermed præsentere Helle Wiis som vores nye køkken & have medarbejder. 
Hjertelig velkommen til teamet på Dyrgaard! 

Helle skaber grønne og bæredygtige glæder, både ude og inde. 

 

UDEAREALER 
Vi får mere og mere styr på udearealerne her på Dyrgaard og det er rigtig dejligt.  

Vi har bl.a. lavet en lille privat zone på 
matriklen som ligger i forbindelse med 
Charlottes shelter. Dette er vores lille 
private uderum. 

 

                            

 

Derudover er vores urtehave endelig i fuldt flor.  

Seppo, som er vores gårdskarl, og 
Helle, der er blevet ansat som vores 
køkken og have medarbejder, har 
sammen fået sået og plantet i vores 
køkkenhave.  

Det er så dejligt, at der sker noget og 
vi høster allerede til forplejning på 
diverse kurser.  

Vi ser frem til efterårets kurser hvor vi forhåbentlig kan servere forskellige grønsager 
fra vores egen produktion.                         



 

 
Vi har været så heldige, at en ven af Vends Motorik og Naturskole, har stillet en 
kasse med en masse pile sorter til os. Dem har vi endelig fået sat i jorden.  

Nu håber vi, at de kan skabe læ rundt omkring, samt skabe rammen om en 
kommende shelter plads.  

Vi har også fået plantet en masse frugttræer som forhåbentlig skaber glæde.  

På marken er vi i gang med at etablere et vandhul, insektvolde, blomsterstriber og 
meget andet. Vi er langt fra færdige med vores udearealer, men man kan se, at det 
begynder at tage form.   

Vi har fået 6 lam her i foråret, som er til stor glæde for alle.                 

Vi har også fået slagtet vores vædderlam, som har forsynet os med lækkert pålæg, 
såsom rullepølse og røget lammekølle. 

Derudover har vi sendt 30 kg fåreuld til spinning og vi håber på, at kunne sælge 
finulds garn på Dyrgaard til vinter. 

 

Det var alt fra os for nu. Mange tak for din/jeres interesse og opbakning.  

Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer -og på gensyn i efteråret.  

 

Venlig hilsen  

Vends motorik og naturskole 

Charlotte og Mads Brodersen 


