
 

   

   

   

15. april 2020 

Forslag til borgerrettede aktiviteter, 
Ballerup Rideklub

Vision 2029

Ballerup Kommune ønsker, at det i den kommende driftsaftale sikres, at flere børn og unge 
kan få gavn af Ballerup Rideskole og flere børn kan få mulighed for at gå til ridning, og, på 
den anden side kan understøtte Ballerup Rideskoles foreningsaktiviteter.

Vision 2029 er Kommunalbestyrelsens vision for, hvordan det skal være at leve, bo og 
arbejde i Ballerup i 2029. Vision 2029 er dermed Ballerup Kommunes pejlemærke frem mod 
2029. 

I forbindelse med fornyelse af driftsaftalen mellem Ballerup Kommune og Ballerup Rideklub, 
ønsker Ballerup Kommune, at driftsaftalen afspejler tankerne i og understøtter arbejdet med 
Vision 2029.

I Vision 2029 hedder det blandt andet: 

”I Ballerup er borgere, virksomheder og kommunen fælles om fremtiden. Som kommune 
møder vi borgerne i øjenhøjde. Sammen finder vi de gode løsninger på tværs af institutioner, 
foreninger og erhverv og skaber mulighederne for gode og værdige rammer for borgere i alle 
aldre og livssituationer. Kommunen har stærke fællesskaber, et rigt forenings- og kulturliv, 
hvor borgerne har lyst til at involvere sig og tage ansvar for, at Ballerup er et rigtig godt sted 
at bo”.

Med baggrund heri, er der aftalt et samarbejde som værdisættes til 80.000 kr. mellem 
Ballerup Kommune og Ballerup Rideklub, hvor rideklubben i højere grad orienterer sig ud 
mod sine omgivelser og i et samspil med institutioner, borgere og andre aktører skaber 
nærværende og spændende oplevelser og aktiviteter til glæde for disse - og til gavn for 
fællesskabet.

Eksempler kan være ponytræk ved offentlige udendørs arrangementer, 
familie/bedsteforældredag på rideskolen, ridning på skoleskemaet, ponytræk for 
børnehavebørn, eller arrangementer målrettet sårbare grupper fx i samarbejde med de 
frivillige sociale foreninger. I samarbejde med Ballerup Rideklub er der udarbejdet forslag til 
eksempler på aktiviteter. Eksempellisten er ikke udtømmende. 

  



Aktivitet Beskrivelse Målgruppe Udbytte
”Klap lige hesten” – 
hverdag på 
rideskolen

Besøg på rideskolen:
En tur i stalden
Fodre en hest
”Gæt en pære”
Træk en tur
Madpakke i naturen eller i rytterstuen

3 timers varighed
Op til 20 deltagere

Børnehavebørn og pædagoger
Dagplejemødre
Andre institutioner

Lære omgang med dyr
Hvad spiser en hest?
Kan man tale med en 
hest?

Døren til stalden er 
åben

Påskeferie/ vinterferie/ efterårsferie

Staldene åbnes for en rundtur, der 
strigles og rides en lille tur.
Afslutning med kaffe og kage.

3 timers varighed
Op til 15 deltagere 

Børn og unge (og forældre) Omgang med heste

Ridning på 
skoleskemaet

Kortere forløb med fokus på ridning og 
hestens røgt og pleje – som et led i den 
understøttende undervisning Skolen I 
Virkeligheden

2 dage á 4-5 timers varighed

En klasse pr. gang

Børn og unge i folkeskolen

Træk en tur i skoven Weekend arrangement for forældre og 
små børn.
Træk en tur i skoven
Spis madpakken i rytterstuen

Under ledelse /supervision fra 
rideskolepersonale

3-4 timers varighed
Op til 20 børn + forældre

Forældre og små/mindre børn Omgang med heste. 
Møde med naturen
Tryghed ved dyr



Aktivitet Beskrivelse Målgruppe Udbytte
Ridning for børn med 
særlige behov

Elever på Kasperskolen

 Hente hesten ind fra fold
 Strigle og samvær med hesten i stald 

mm
 Ridning eller horsemanship
 Sadle hesten af og sætte den tilbage 

på fold
 Andet efter aftale

Time- og deltagertal aftales nærmere 
med Kasperskolen

Kasperskolen – indhold aftales 
nærmere 

Erfaringer viser, at 
samspillet med hestene:

 Hjælper barnet/den 
unge til større social 
kontakt

 Forbedrer verbal og 
nonverbal 
kommunikation

 Skærper selvværdet
 Mindsker angst og 

depression
 Giver glæde og øget 

livskvalitet i hverdagen
 Styrker motorik og 

balance

En duft af pony Efterårs ferieaktivitet med fokus på 
ridning og omgang med heste

Børn og unge fra 6-16 år Omgang med heste
Introduktion til ridning
Hestens røgt og pleje


