
Velkommen i børneskoven i Viborg
Du står i børneskoven i Vi-
borg, der er beliggende i 
Viborg Naturpark. Børne-
skoven er blevet til i et sam-
arbejde med lokale aktører – 
både store og små – der har 
givet inputs til, hvad der skal 
være i børneskoven i Viborg. 

I denne børneskov kan du 
finde et madpakkehus, toilet, 
shelters, lykkehjul, informa-
tionsmateriale om naturen i 
børneskoven og en grejbank 
med båludstyr. Disse ting er 
centreret omkring lysningen i 
børneskoven. 

Lykkehjulet kan du bruge til at 
få inspiration til leg og bevæ-
gelse i børneskoven. Du kan 
finde brugsanvisning ved lyk-
kehjulet, så du blot skal dreje 
på hjulet og nyde børnesko-
ven på forskellige måder. Du 
kan finde flere aktiviteter på 
Naturskolens hjemmeside: 
naturskolen.viborg.dk 

Børneskoven i Viborg har 
træfigurer, der er lavet af Sø-
ren Brynjolf ud fra tegninger 
lavet af børnehavebørn og 
skolebørn, der deltog i kickof-
farrangement i august 2018. 
Gå på opdagelse og find fi-
gurerne i skoven. 

Brugen af børneskoven
Børneskovene er til fri afbe-
nyttelse for dem, der kom-
mer forbi. Større grupper kan 
booke. Se hvordan på: 
sundhedscenter.viborg.dk/
boerneskove  

Du er velkommen til at tæn-
de bål på bålpladsen og be-
nytte shelters. På hjemmesi-
den for børneskovene finder 
du info om, hvordan du kan 
få adgang til udstyret i grej-
banken og brug af shelter. 

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

Forskellige børneskove
Børneskovene i Viborg Kom-
mune er forskellige. De har 
forskellige kendetegn, da de 
er blevet skabt i samarbejde 
med lokale omkring skove-
ne og med input fra børnene 
i området. I hver børneskov 
finder du dog et madpakke-
hus, et lykkehjul, bålsted, in-

formationsmateriale om natu-
ren og mulighed for at parkere i 
nærheden. 

Du er velkommen til at besøge 
de andre børneskove og gå på 
opdagelse i dem og se deres 
forskelligheder. Du kan finde 
dem på: 
sundhedscenter.viborg.dk/
boerneskove 
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