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Kære forældre
Dit barns institution/skole er tilmeldt gå-kampagnen Aktiv med PAW Patrol, som
er udviklet af Børneulykkesfonden, Nickelodeon og PAW Patrol med målet om at
gøre den daglige transport aktiv, sjov og sikker.
I de kommende uger kan I derfor være med til at sætte fokus på bevægelse og
trafiksikkerhed.

Mindsk ulykker og vær klar fra start

Landsdækkende er det blevet et større og større problem, at
børn transporteres i bil til og fra institutioner/skoler. Omkring
institutioner/skoler opstår trafikkaos og farlige situationer
for børnene.
I en undersøgelse foretaget af Epinion for
Børneulykkesfonden (2017) ses det, at halvdelen af
alle børnehavebørn og indskolingselever bliver kørt
hver morgen. Børn, der køres, går glip af de gode
effekter, som fysisk aktivitet har for deres
koncentration og sundhed.

Sjov og sikker transport

Målet for kampagnen er, udover sjov transport, at få børn til at gå eller cykle til
institutioner/skoler så mange dage i løbet af kampagnen som mulig. Som
forældre/værge er der meget, du kan gøre for at hjælpe og motivere dit barn til
aktiv transport. Fx ved at gå med ind i universet her og være med til at skabe lege
og historier, mens I går eller cykler.
Når vi går eller cykler til institution/skole mindskes det trafikale kaos, og flere
børn møder oplagte i institution/skole.

På mission med PAW Patrol

I den populære tv-serie ´PAW Patrol´ sikrer Ryder og de 8 specialhunde byen,
Adventure Bay, ved at løse deres missioner. Lad jer inspirere og gør jeres by sikker.
På kortet i missionshæftet findes de daglige missioner og et felt til at notere jeres
daglige resultater.

Det sker i skolen/institutionen

Institutionen/skolen er også en aktiv del af kampagnen. Her hænges bl.a. en
aktivitetsplanche op, hvor børnene registrerer, om de har gået eller cyklet den
pågældende dag – det er målet, at børnene sætter så mange krydser som muligt.
Tilmed er der i materialet lagt op til fælles lege, som en fortsættelse af temaet
fra dagens mission.

Konkurrence

Ved at have deltaget aktivt i gå-kampagnen, kan børnene
deltage i konkurrencen om lækre præmier med PAW Patrol.
For at deltage i konkurrencen skal I indsende et billede af
jeres “Aktivitetsplanche” ved kampagneugernes afslutning,
til buf@borneulykkesfonden.dk senest den 1/4 2019.

Deltag i
konkurrencen
senest den
1/4 2019.

Mere information

Find mere information om Aktiv med PAW Patrol
– gå-kampagnen på www.aktivmedpawpatrol.dk

Børneulykkesfonden – hvem er vi?

Materialet til gå-kampagnen er udviklet af Børneulykkesfonden.
Børneulykkesfonden er en nonprolfit organisation der arbejder for at øge
børnesikkerheden og nedbringe antallet af børneulykker, uden at gå på
kompromis med børnenes leg, kreativitet og fysiske udfoldelse.
Læs mere om Børneulykkesfonden på www.børneulykkesfonden.dk
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