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AALBORG: Der blev både dan-
set til Nick & Jay og lavet for-
skellige former for akroba-
tik, da 350 børn fra syv for-
skellige DUS’er i Aalborg 
Kommune for nylig fejrede, 
at de blev certificeret som 
idræts-DUS’er.

Aalborg er dermed den 
kommune, som har flest af 
den form for DUS’er, og det 
glædede blandt andet skole- 

og kulturrådmand Anne-
Dorte Krog (SF).

- Aalborg lægger stor vægt 
på idræt og trivsel. Alle børn 
har ret til et sundt og godt 
liv, og det får man blandt an-
det ved at starte tidligt, for-
klarede hun i sin tale til ar-
rangementet, som fandt sted 
i DGI Huset i Nordkraft.

Pædagogerne fra de syv 
DUS’er, som ligger i forbin-
delse med Gudumholm, Tyl-
strup, Ulsted, Gl. Lindholm, 
Sønderbro, Bislev og Vej- 
gaard Østre Skole, har i det 

sidste års tid deltaget i et 
kursusforløb, hvor de har 
lært, hvordan man bruger 
idræt som et pædagogisk 
redskab. Og ifølge Anne-
Dorte Krog er håbet, at det 
på længere sigt vil smitte af 
på skoledelen.

- Vi har arbejdet meget 
med at få tænkt ind, hvordan 
vi får bevæget os samtidig 
med det, vi gør i hverdagen. 
Det skal kunne mærkes, at 
man kommer fra en idræts-
DUS, så skolerne også bliver 
bedre til det, mente hun.

Rådmand for sundhed og 
bæredygtig udvikling, Tho-
mas Kastrup-Larsen (S), 
deltog også i arrangementet. 
Og det lykkedes ham både at 
få børnene til at brøle om 
kap for at svare på, om de 
var ”friske”, og om det ikke 
ville være skønt at blive 
”hurtigere til at lave lektier”.

Overrækkelsen af de offi-
cielle certifikater var lagt i 
hænderne på Preben Staun, 
næstformand i Dansk 
Idrætsforbund, som roste 
Aalborg Kommunes vilje til 

at engagere sig i projekter, 
der fremmer sundhed, kost 
og motion. Og så var der el-
lers opvisning ved nogle af 
børnene og pædagogerne 
fra de mange DUS’er.

- Det er godt at være i 
idræts-DUS, mente Ibrahim 
Kachak fra Vejgaard Østre 
Skole.

Han glædede sig især til at 
prøve de mange redskaber 
og trampoliner, som var sat 
frem til børnene. For efter 
den officielle del var over-
stået, skulle alle selvfølgelig 

prøve DGI Husets faciliteter.
- Jeg håber, vi får endnu 

flere idræts-DUS’er i fremti-
den, sagde Thomas Kastrup-
Larsen.

- 20 procent af alle landets 
idræts-DUS’er ligger allere-
de i Aalborg, og hvis skole- 
og kulturforvaltningen og 
forvaltningen for sundhed 
og bæredygtig udvikling kan 
finde ud af at samarbejde 
om det - som vi har gjort hid-
til - vil vi gerne være med til 
at finde pengene, forsikrede 
han.

Flest idræts-DUSer  i Aalborg
CeRtifiCeRinG: Aalborg Kommune går fra 3 til 10 idræts-DUS’er
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Benedikte fra DUS’en på Vejgaard Østre Skole kunne næsten ikke 
vente, til hun fik lov at blive sluppet løs i DGI Huset. 

350 børn fylder godt i landska-
bet, når de bliver sluppet løs i 
DGI Huset.  

Fang bolden med bind for øjnene. Pædagogerne i de syv DUS’er er 
blandt andet blevet trænet i at tænke bevægelse med ind i den leg 
og de aktiviteter, som foregår i DUS’erne i det daglige. 

- Det er bare godt at gå i idræts-DUS. Det mente ungerne her fra 
Vejgaard Østre Skole i hvert fald. 

» Alle børn har ret til 
et sundt og godt 

liv, og det får man 
blandt andet ved at 
starte tidligt.
Anne-Dorte kroG, (SF) 
skole- og kulturrådmand

»» 20 procent af alle landets idræts-
DUS’er ligger allerede i Aalborg.
thomAS kAStrUp-LArSen, (S) Rådmand for sundhed og bæredygtig udvikling


