
Velkommen i børneskoven i Ørum 
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Du står i børneskoven i Ørum, 
der er beliggende i Futdalen. 
Børneskoven er blevet til i et 
samarbejde med lokale aktø-
rer – både store og små – der 
har givet inputs til, hvad der 
skulle være i børneskoven i 
Ørum. 

I denne børneskov kan du fin-
de et madpakkehus, borde/
bænkesæt, bålsted med grill-
rist, skovtrold, infotavle, hvor 
du kan blive klogere på livet i 
børneskoven og et lykkehjul. 

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 børne-
skoven på forskellige 
måder. 

Du kan finde flere aktiviteter på Natursko-
lens hjemmeside: naturskolen.viborg.dk 

Skovtrolden er lavet af trækunstner Su-
sanne Ahrenkiel i et samarbejde med 
Ørum Børnehus, hvor børnene har lavet 
lerfigurer af trolde. Områderne i børne-
skoven er navngivet af Ørum Børnehus. 

Brugen af børneskoven
Børneskovene er til fri afbenyttelse for 
dem, der kommer forbi. Større grupper 
skal booke. Se hvordan på
sundhedscenter.viborg.dk/boerne-
skove 

Forskellige børneskove
Børneskovene i Viborg Kom-
mune er forskellige. De har 
forskellige kendetegn, da de 
er blevet skabt i samarbejde 
med lokale omkring skovene 
og med input fra børnene i 
området. I hver børneskov fin-
der du dog et madpakkehus, 
et lykkehjul, bålsted, informa-
tionsmateriale om naturen og 
mulighed for at parkere i nær-
heden. 

Du er velkommen til at besø-
ge de andre børneskove og 
gå på opdagelse i dem og se 
deres forskelligheder. Du kan 
finde dem på sundhedscen-
ter.viborg.dk/boerneskove

God fornøjelse i børneskoven 
i Ørum

Du er velkommen til at tænde bål i børne-
skoven på bålpladsen. Du skal selv have 
brænde med og vand til at slukke bålet, 
når du er færdig.  

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

Her står du
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