
Kids Walk 2017 
Tag et skridt for sikkerheden

FOLDER TIL INSTITUTIONHvad går overskuddet til?
Alle indsamlede midler fra Kids Walk går ubeskåret til Børneulykkesfondens arbejde for 
øget sikkerhed og dermed færre børneulykker. Børneulykkesfonden støtter desuden 
institutioner, skoler og private gennem kampagner og læringsmaterialer. Til institutioner 
og skoler har Børneulykkesfonden bl.a. været med til at udvikle ”Hej skal vi Lege? ”  
(motoriske inspirationsredskaber 1-6 år), ”Hej skal vi tumle? ” (motoriske inspirationsred-
skaber 1-3 år), ”Refleksbetjente” (leg og læring om reflekser), ”Sikkerhed i børnehøjde” 
(leg og læring om sikkerhed i og omkring institutionen), ”Glød og flamme” (leg og læring 
om brandsikkerhed) og meget mere. Se mere om vores kampagner og materialer på 
www.borneulykkesfonden.dk

Børneulykkesfonden ønsker jer en god gåtur, og takker for støtten! 

Arrangementet afholdes d. 6.-10. november 2017 (uge 45).

Læs mere om Kids Walk på:  
www.climbforcharity.dk/kids-walk



Jeres institution/skole er nu tilmeldt Kids Walk og kan dermed se frem til en sjov og 
spændende oplevelse for alle børn. Kids Walk er en børnevenlig videreudvikling af vel-
gørenhedsprojektet Climb for Charity, hvor en række deltagere bestiger Kilimanjaro til 
fordel for Børneulykkesfonden. Når I tilmelder jer Kids Walk, støtter I Børneulykkesfondens 
arbejde for at skabe sikre rammer for danske børn uden at gå på kompromis med leg, 
kreativitet og fysisk udfoldelse. 

Fokus på motorik 
I Danmark kommer 150.000 børn årligt ud for en ulykke og ender som følge deraf på
skadestuen. En del af disse ulykker skyldes, at børnenes motoriske sanser ikke er fuldt
udviklet. Ifølge en undersøgelse foretaget af BUPL, forbundet for pædagoger og klubfolk, 
er børnehave- og vuggestuebørn blevet dårligere til at gå længere ture, end for bare 10 år 
siden. Derfor er det vigtigt at inspirere børn til mere bevægelse og motoriske udfordringer 
i hverdagen. 

Motorikken trænes, når børns sanser bliver stimuleret gennem leg, bevægelse og 
berøring, og det er blandt andet gennem motorikken, at børn opnår kontrol over krop-
pen. Hvis børn ikke besidder den rette kontrol, kan de have svært ved at reagere i 
situationer, der potentielt kan være farlige for barnet eller dets omgivelser. Kids Walk
giver børn, pædagoger og lærere et værktøj til at styrke børns motorik gennem bevægelser 
og aktive lege.

Formålet med Kids Walk
Kids Walk handler om, at børn i institutioner i alderen 3-6 år går sammen om at støtte 
en god sag. Ved at gå et valgfrit antal kilometer støtter børnene Børneulykkesfondens 
arbejde med at forebygge børneulykker. På gåturen laver børnene forskellige aktiviteter, 
der styrker deres motoriske evner, og børnene oplever således både glæden ved at være 
aktive og at hjælpe andre.

Det er selvfølgelig sjovest at samle ind til noget, som man har kendskab til, og som virker 
meningsfuldt. Derfor kan det være rigtig godt at tale med børnene om, hvad 
Børneulykkesfonden er for noget, og hvordan børnene hjælper andre børn, når de går 
Kids Walk. Næsten alle børn har prøvet at komme til skade, ja, måske har de selv været 
en tur på skadestuen. De ved nok også, at man kan blive ked af det, hvis man slår sig eller 
kommer ud for en ulykke. Måske kender de endda én, som har været ude for en alvorlig 
ulykke.

Børneulykkesfonden er med til at rådgive forældre og børn om, hvordan de kan passe på 
sig selv og hinanden. De er eksempelvis med til at udbrede budskabet om, at man skal 
huske cykelhjelmen og reflekserne, og at man skal passe på hinanden, når man hopper på 
trampolin. De lærer også børn om, hvordan man undgår brand, hvordan man passer på 
hinanden i trafikken og meget mere. Alt sammen for at hjælpe med at forebygge børne-
ulykker. Når børnene samler penge ind, hjælper de Børneulykkesfonden med at udbrede 
disse budskaber til endnu flere børn, forældre, pædagoger og lærere. Det er vigtigt for 

Børneulykkesfonden, at børn aldrig bliver bange for verden omkring sig eller holder op 
med at udforske verden og bevæge sig. Derfor benytter de sig aldrig af skræmme-
kampagner, men rådgiver om, hvordan man kan udforske verden og sin motoriske kunnen 
på en sikker måde, så alvorlige ulykker undgås. 

Hvordan foregår det?
Inden Kids Walk begynder, indgår det enkelte barn en aftale med deres familie, venner 
og naboer om, at de donerer et valgfrit beløb pr. gået kilometer, som barnet går. Det kan 
eksempelvis være 5 kr. pr. gået kilometer. Ved målstregen laves der en registreringspost 
for hver stue, hvor forældre eller pædagoger noterer antallet af omgange eller kilometer, 
som børnene går. Efter Kids Walk sammentælles antallet af omgange eller kilometer for 
hvert barn og noteres på barnets sponsorseddel. Herefter beregnes det, hvor meget de 
anførte sponsorer skal betale, og de anførte sponsorer overfører beløbet til Børneulyk-
kesfonden via elektronisk overførsel på www.climbforcharity/kids-walk/støt/. Selvom det 
er forældrenes ansvar, må institutionen meget gerne hjælpe med at få sponsorsedlen ud-
fyldt. Sidste frist for at indbetale pengene til Børneulykkesfonen er den 10. december 2017. 

Når I har tilmeldt jer, modtager I en pakke med: 
• Informationer om Kids Walk.
•  Forslag til underholdende aktiviteter, som I kan lave med børnene på gåturen. 
•  Foldere til forældre, hvor de kan læse mere om formålet med Kids Walk  

og Børneulykkesfondens forebyggende arbejde. 
•  Diplomer til alle børn, som uddeles, når børnene har gennem-

ført Kids Walk.
•  Refleks til alle, der deltager i Kids Walk 2017

Alle deltagende institutioner er med i lodtrækningen om at 
vinde et besøg fra musikeren Joey Moe. Joey Moe er  
ambassadør for Climb for Charity – Kids Walk og støtter op om 
projektet, fordi han godt kan lide idéen om, at børn kommer ud 
og er aktive, mens de lærer at hjælpe andre børn. Alle deltagen-
de skoler og institutioner er desuden med i lodtrækningen om 
30 førstehjælpskasser fra SOS Dansk Autohjælp. SOS Dansk 
Autohjælp er en del af SOS International, som hjælper 
nordiske rejsende og bilister. Førstehjælpskasserne er 
genopfyldte overskudskasser. Vinderne af lodtræk-
ningen vil få direkte besked efter uge 45. 


