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”Ringstedprojektet – et tværfagligt netværk omkring børnehaver i bevægelse” 
 

Formål 

• At kvalitetssikre og kvalitetsudvikle et allerede eksisterende bevægelsesprojekt 

• At samarbejdet har øget fokus på etablering af stærke og synlige tværfaglige 

netværker/partnerskaber 

• At Ringsted Kommunes projekt om mere bevægelse i børnehaverne får en 

forståelse af og kendskab til nye implementerings- og forankringsstrategier for 

projektet 

• At ”Ringsted projektet” gennem KOSMOS bliver et nationalt børnehaveprojekt  

 

Målgruppe 
Det tværfaglige netværk består af: 

• Det pædagogiske personale, børn og forældre i børnehaver i Ringsted Kommune 

• Frivillige lokale idrætsforeninger – fokus på gymnastik og svømning 

• Lokale grunduddannelser – fokus på pædagoguddannelser 

• Ringsted Kommunes Udviklingsnetværk PPR – herunder faglig leder, 

idrætskonsulent, udviklingskonsulent 

  

Beskrivelse af projektet 
På baggrund af en politisk opprioritering af arbejdet med sundhed, krop og bevægelse har 

Ringsted Kommune i perioden 1/8 2006 til 31/12 2009 igangsat og arbejdet med et 

pædagogisk udviklingsarbejde for børnehaver i Ringsted Kommune.  

Formålet med projektet var gennem et partnerskab mellem de frivillige idrætsforeninger og 

Ringsted Kommune at få skabt et ”lege- og bevægelsescenter” for børn og medarbejdere i 

dagtilbud, så alle børns alsidige motoriske udvikling og sundhedstilstand forbedres. 

 

Fra 31/12 2009 har Børne- og Kulturforvaltningen i Ringsted Kommune overtaget 

driftsstyringen af projekt ”Partnerskab om leg og bevægelse i børnehaven”. Ringsted 

Kommune har et ønske om at evaluere projektet og at skabe fundamentet for, at projektet 
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kan blive selvkørende. I den forbindelse er der yderlige ønske om, at projektet ikke bliver 

personbåret, men i stedet bygger på og bidrager til en kompleks og tværfaglig proces og 

organisering, der primært sikrer kvalitet og udvikling af bevægelsespolitiske tiltag. 

Ringsted Kommune ønsker på baggrund heraf at indgå i et samarbejde med Det nationale 

videncenter for Sundhed, Kost og Motion (KOSMOS) om kvalitetssikring og udvikling af 

bevægelsespædagogiske handleprocesser. 

 

Metode/fremgangsmåde 
Grundlaget for samarbejdet tager afsæt i forskellige teoretiske og praktiske 

fremgangsmåder: 

- Viden og forskning 

KOSMOS inddrager systematisk relevant viden og forskning i partnerskabets forskellige 

delelementer. 

 

- Dokumentationsanalyse 

Dokumentationsanalysen skal danne udgangspunkt for det fortsatte arbejde med 

kvalitetssikring og -udvikling. Dokumentationsanalysen skal således belyse på hvilke 

områder, projektet i henhold til kommunens ønsker, særligt bør styrkes. 

 

- Kvalitetsforankring og videreudvikling 

Der skal skabes en fælles forståelse af projektet samt dets kerneværdier mellem de 

involverede pædagoger, pædagogiske ledere. kommunen, foreninger samt andre 

interessenter. 

Der skal etableres et system som sikre et tilstrækkeligt kommunikationsniveau mellem 

kommuner, institutioner og foreninger for fastholdelse og videreudvikling af projektet i 

overensstemmelse med de involverede samarbejdspartneres ønsker og behov. 

 

- Inddragelse af grunduddannelser 

Formålet er at skabe en ny og dynamisk samarbejdsrelation mellem et kommunalt projekt, 

grunduddannelser i lokalområdet og Det Nationale Videncenter, KOSMOS. 
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- National forankring 

Formålet er gennem KOSMOS´ netværk at skabe videndeling samt national forankring af 

projektet. 

 

Projektets resultater 
KOSMOS udvikler et Inspirationsmateriale med fokus på den kommunale proces herunder 

”hjælp en anden kommune i gang”. Der afholdes af national konference som afslutning på 

projektet. 

 

Projektansvarlig 
Mette Munk Jensen: 2054 8480 (mmj@ucsyd.dk) 

Katrine Bertelsen: 4044 0197 (kbe@ucsyd.dk) 

Begge ansat i Videncenter for Sundhedsfremme i Haderslev.  

 

Deltagere 
Pædagoger, pædagogstuderende, kommunale konsulenter og frivillige 

idrætsforeningsledere fra Ringsted Kommune og lokalområde. 

 

Start- og sluttidspunkt 
Februar 2010 – August 2011 

 

Katrine Bertelsen, 08.02.10 
 
 


