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Med ’Træning for pædagogisk personale’ lærer I, hvordan I 

kan gøre træning til en del af jeres arbejdsdag. Forløbet er 

målrettet pædagogisk personale, der arbejder med børn i 

alderen 0-9 år. Gennem leg med børnene og fællesskab med 

kollegaer vil I opleve, at det pædagogiske personale:

 �  Bliver fysisk stærkere og mere energiske

 �  Får overskud i hverdagen

 �  Bliver aktive rollemodeller

Træning og fællesskab

Igennem forløbet lærer I, hvordan træning kan integreres på 

en naturlig måde, når I Ieger med børnene. I får værktøjer, så 

I nemt kan se træningsmuligheder i dagligdagen, hvad end 

I er på legepladsen, leger stopdans, finder påskeæg eller 

synger fødselsdagssang. 

I forløbet gennemgår vi både teori og praksis, og i samspil 

med jer udvikler vi en træningskultur med rutiner, der nemt 

tænker træning ind i lige præcis jeres hverdag.

Smerter i led og muskler er den 
næststørste årsag til kortere syge-
fravær (kilde: Fakta om sygefravær, 
Dansk Industri, 2009). 

Analyser foretaget af Videnscenter 
for arbejdsmiljø konkluderer, at:

 �  Fysisk træning kan forbedre reak-
tionstiden ved pludselig uventet 
belastning

 �  Den rette træning har en forebyg-
gende effekt på fysisk nedslidning

Det at tænke træning for den voksne sammen med relevant 

og grundlæggende pædagogisk arbejde til gavn for børnene, er jo nærmest genialt.

Jane Bødskov Petersen. Leder af daginstitution og næstformand i BUPL Sydjylland og repræsentant i den centrale lederbestyrelse.
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Modul 1

Hvorfor 'Træning for pædagogisk personale'?

Hvordan? - Vist ved praksiseksempler.

Hvad vælger vi at prøve af til næste gang?

Varighed 3 timer.

Modul 2

Opfølgning på perioden siden sidst.

Flere praksiseksempler.

Der nedsættes en styregruppe, der klædes på af hele per-

sonalet til at lave en handleplan for, hvordan ’Træning for 

pædagogisk personale’ implementeres i dagligdagen i jeres 

institution.

Varighed 3 timer.

Modul 3

Styregruppemøde.

Varighed 1 time.

Modul 1 og 2 er for hele personalet inkl. ledelsen.

Modul 3 er for styregruppen og ledelsen.

Kursussted: Institutionen.
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“
Der er ikke noget træning du ikke 
kan flette ind et eller andet sted. Det 
er nok det, der har været den største 
øjenåbner for mig. Muligheden er der, 
du skal bare tage den!

Deltager i projektet, der udviklede 

’Træning for pædagogisk personale’.
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