
Velkommen i børneskoven i Bjerringbro

Bålsted

P-plads

Madpakkehus

Godt hule-
byggested

Lykkehjul

Blåbærskoven

Slugten

Du står i børneskoven i Bjerringbro, 
der er beliggende i Brokbakken. Bør-
neskoven er blevet til i et samarbejde 
med lokale aktører – både store og 
små – der har givet inputs til, hvad der 
skal være i børneskoven. 

I denne børneskov kan du finde et 
madpakkehus, bålsted, lykkehjul, in-
formationsmateriale om naturen i bør-
neskoven og et stort væltet træ, der 
er sjovt at klatre på. Der er også rigtig 
gode steder at bygge hule.

Lykkehjulet kan du bruge til at få inspi-
ration til leg og bevægelse i børnesko-
ven. Du kan finde brugsanvisning ved 
lykkehjulet, så du blot skal dreje på 
hjulet og nyde børneskoven gennem 
forskellige aktiviteter. Du kan finde fle-
re aktiviteter på Naturskolens hjem-
meside: naturskolen.viborg.dk 

Brugen af børneskoven
Børneskovene er til fri afbenyttelse for 
dem, der kommer forbi. Større grup-
per skal booke. 

Se hvordan på 
sundhedscenter.viborg.dk/boerne-
skove 

Du er velkommen til at tænde bål i 
bålstedet. Du skal selv have brænde 
og vand med. Du må også gerne finde 
grene og brænde på jorden i børne-
skoven og bruge. 

I madpakkehuset er der sat kroge op, 
så du kan medbringe hængekøje og 
overnatte i børneskoven eller søge 
skygge på en varm sommerdag.

Pas godt på skoven, dyrene, dig selv 
og dine venner og familie. 

Forskellige børneskove
Børneskovene i Viborg Kommune er 
forskellige. De har forskellige kende-
tegn, da de er blevet skabt i samar-
bejde med lokale omkring skovene og 
med input fra børnene i området. 

I hver børneskov finder du dog et mad-
pakkehus, et lykkehjul, bålsted, infor-
mationsmateriale om naturen og mu-
lighed for at parkere i nærheden. 

Du er meget velkommen til at besø-
ge de andre børneskove og gå på op-
dagelse i dem og se og prøve deres 
forskelligheder. Du kan finde dem på 
sundhedscenter.viborg.dk/boerne-
skove 

God fornøjelse i børneskoven i Bjer-
ringbro

Her står du
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