
Natur & Science Festival 
- Børneringen planter en skov 

 
 

Kære institutioner
 

Som en smuk afslutning på projekt "Børneringen planter træer" inviteres I til træplante-
festival i Hillerød, hvor alle deltagere kan være med til at plante de første af skovens træer,

ved en sjov og humørfyldt science-pædagogisk festival.
 

D. 29.10.2021 kl. 10.00-13.00
Adresse: Tjærebyvej 19, 3400 Hillerød.

 
Program: 

kl. 10.00-10.30: 
Ankomst og madpakker

kl. 10.30-11.00: 
Velkomst, fællessang og åbning af festival 

kl. 11.00-13.00: 
Træplantning i hold, samt aktiviteter indenfor natur, udeliv og science. 

 
Vi har sammen med jer og vores leverandører i løbet af året doneret penge til at plante en folkeskov. Nu håber

vi at se så mange institutioner repræsenteret som muligt til en dag fuld af leg og læring.  
Festivalen egner sig bedst til børnehavebørn og klubbørn, men vuggestuebørn er selvfølgelig også velkommen

Bustransport til og fra kan arrangeres, hvis I har behov. 
 

For at vi bedst muligt kan planlægge festivalen, vil vi sætte stor pris på en hurtig
tilbagemelding og forhåndstilkendegivelse, på om I forventer at deltage til festivalen. 

Tilmelding via mail: tue@borneringen.dk. 
 

Vi glæder os til at se jer. 
 

Med venlig hilsen

 Børneringen
 

Festivalen arrangeres af Børneringen i samarbejde med: 
- Naturstyrelsen, Growing Trees Network Foundation, HOFOR 

- Scienceforsker Thorleif Frøkjær  og naturpædagogisk konsulent Lotte Cecilie Juel Pedersen
i tæt samarbejde med Børnenes Hus.

 



Baggrundsinformation - Børneringen planter træer
Hos Børneringen har vi i år sat fokus på træer, natur, sciencepædagogik og udeliv i

vores store projekt: Børneringen planter træer. Som en fejring af vores 80 års
fødselsdag har vi givet vores knap 100 institutioner med ca 2.000 pædagoger og

10.000 børn en sciencepædagogisk gave.
 

Børnene har selv været i gang med at plante små træer fra frø i deres
minilaboratorier og laver logbøger. Pædagogerne har modtaget online

undervisning i form af små film med lektor i sciencepædagogikThorleif Frøkjær og
naturpædagogisk konsulent Lotte Cecilie Juel Pedersen, som også har besøgt

institutionerne. Som en del af gaven har Børneringen doneret 10.000 træer og er
i fuld gang med at samle ind i institutionerne og blandt leverandører til at nå op på

ca 35.000 træer. 
 

Dem planter vi sammen med ca 250 børn d. 29.10 på en mark ved Hillerød i
samarbejde med Naturstyrelsen og Growing Trees Network Foundation på vegne
af HOFOR. For at gøre dagen særlig mindeværdig for børn og pædagoger har vi
lavet en festival med scene og forskellige aktiviteter med læring for børnene. 

 
Efter en festlig velkomst planter børnene træer i tre hold  og går så rundt til

forskellige andre aktiviteter og lærer om træer, natur, bæredygtighed, grundvand,
landbrug og udeliv. 

 
Se mere på www.borneringen.dk/80/

Vil I donere træer? www.borneringen.dk/80/donation
 
 
 


