
Når samtlige 3. klasseelever og alle førskolebørn i Norddjurs Kommune mødes til ”Alle er 
gode til noget”-festival i Kattegatcentret den 17., 20., 21. og 24. marts, skal der smages, 
lugtes og føles på havet, alt imens der bygges bro mellem børnehave og skole.

Hvordan sikrer man en god og tryg skolestart? Det har Kattegatcentret i samarbejde med Norddjurs Kom-
mune fundet opskriften på. 550 børn fra Norddjurs Kommune er nemlig i de kommende dage til ”Alle er gode 
til noget”-festival i Kattegatcentret. Her mødes alle førskolebørn med alle kommunens 3. klasser med det 
vigtige formål at knytte venskaber på tværs af skole og børnehave, så børnehavebørnene møder et kendt 
ansigt første skoledag.

”Jeg glæder mig virkelig meget til at tage imod alle skolestarterne og deres skolevenner til festivalen, hvor vi 
skal på eventyr under havets overflade. Det kommer til at syde og boble af nysgerrighed, når pilfingre i alle 
størrelser sammen går på opdagelse i Kattegatcentret med det vigtige formål at give børnehavebørnene 
den allerbedste start på deres skoletid. Med festivalen tænder vi den ”naturvidenskabelige gnist” hos vores 
yngste borgere samtidig med, at vi danner rammen om en tryg overgangsceremoni mellem børnehave og 
skole,” fortæller leder for Kattegatcentrets skoletjeneste og naturfagskoordinator i Norddjurs Kommune, 
Søren Forsberg. 

MAKREL I TOMAT FÅR VENSKABER TIL AT GRO
Til festivalen blandes skolevenner og førskolebørn i grupper, hvor de i trygge rammer skal udforske havet 
sammen. På den måde tør de måske kaste sig ud på lidt dybere vand og vil forhåbentligt også opdage, at 
”alle er gode til noget”.

Ingredienserne til at få skolevenskaberne til at vokse, er blandt andet et stykke frisk makrel stegt på bål med 
hjemmelavet tomatsovs. 

”Børnene tror jo, at makrellen bor i dåsen! Det er som om, at fisken ikke er så fremmed og farlig at smage på, 
når børnene har trykket den på maven, nusset den i øjet eller foldet de flotte finner ud. Mødet med naturen 
er fremmed for mange børn, men de er i dén grad klar til at blive introduceret for den. Det skal bare gøres 
med sanserne, det er sådan verden opleves bedst,” fortæller Birgitte Kastbjerg, der er tidligere pædagog i 
Naturbørnehaven i Grenaa og blandt initiativtagerne til ”Alle er gode til noget”-festivalen.

Udover den hjemmelavede makrel i tomat, skal børnene dissekere blæksprutter, lave tangsalt med umamismag 
og undersøge, hvordan man holder på en krabbe, så den ikke kan nappe.
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SKOLECHEF: DET ER VIGTIGT AT KOMME GODT FRA START
Det er andet år i træk, at Kattegatcentret inviterer til ”Alle er gode til noget”-festival, men i år er det første 
gang, at festivalen inkluderer samtlige af kommunens børnehaver og skoler. 

”Vi har med dette forløb fået en samlet retning for, hvordan vi kan sikre en god og tryg overgang mellem 
dagtilbud og skole i hele Norddjurs Kommune. Det er så vigtigt at komme godt fra start i skolelivet, og bygge 
videre på det som er grundlagt i de vigtige børnehaveår. Vi samler på børn som gror, også i naturen, og det 
her initiativ giver børnene en hånd både socialt, naturfagligt og personligt. Jeg bifalder det tværprofessio-
nelle samarbejde på tværs af uddannelseskæden som dette projekt på en rigtig fin måde hjælper på vej,” 
fortæller konstitueret chef for Skole- og Dagtilbud i Norddjurs Kommune, Anna Sinnbeck.

SKOLEBØRN UNDERVISER I AT DISSEKERE SILD
”Alle er gode til noget”-festivalen er kulminationen på et længere forløb, hvor kommunens 260 tredjeklas-
seelever først er blevet oplært i at dissekere sild i Kattegatcentret. Herefter har førskolebørnene besøgt 
deres kommende skole, hvor de nyudklækkede silde-eksperter har taget imod og undervist de yngre børn. 
Og nu mødes førskolebørn og skolevenner så igen til en kæmpe fest i Kattegatcentret, for at knytte endnu 
stærkere venskaber, mens de sammen lærer om havet.

”Jeg er meget stolt af det her projekt, der er så meningsfuldt i dets ambition om at skabe gode og trygge 
overgange, og det faglige indhold skaber den perfekte ramme, og giver børnene både et selvtillidsboost 
og en interesse for naturen og naturfagene,” fortæller Søren Koops Forsberg.

”Alle er gode til noget”- festivalen varer hele fire dage. Fredag den 17. marts deltager 62 børn fra Område 
Midt, mandag den 20. marts deltager 118 børn fra Område Nord, tirsdag den 21. marts deltager 265 børn 
fra Område Grenaa og fredag den 24. marts deltager 105 børn fra Område Vest. 

FAKTA

• Samtlige førskolebørn og 3. klasser fra Norddjurs Kommune er de kommende dage til ”Alle er gode til 
noget”-festival i Kattegatcentret

• I alt deltager 550 børn i festivalen
• Det er andet år i træk, at Kattegatcentret inviterer til ”Alle er gode til noget”-festival, men i år er det 

første gang, at festivalen inkluderer samtlige af kommunens børnehaver og skoler
• ”Alle er gode til noget”- festivalen varer hele fire dage
• Fredag den 17. marts deltager 62 børn fra Område Midt, mandag den 20. marts deltager 118 børn fra 

Område Nord, tirsdag den 21. marts deltager 265 børn fra Område Grenaa og fredag den 24. marts 
deltager 105 børn fra Område Vest

• Festivalen varer alle dage fra kl. 9.30-12
• Udover hjemmelavet makrel i tomat stegt på bål, skal børnene til festivalen dissekere blæksprutter, lave 

tangsalt med umamismag og undersøge, hvordan man holder på en krabbe, så den ikke kan nappe
• Projektet er støttet økonomisk af Norddjurs Kommune
• Samarbejdspartnere i projektet er blandt andet: Kattegatcentret, Norddjurs Kommune, Projekt ”Bevæg 

dig for Livet” og Norddjurs-Skoletjeneste 
• Projektleder på projektet er Søren Koops Forsberg, som er Naturfagskoordinator i Norddjurs Kommune 

og leder af skoletjenesten på Kattegatcentret
• Havet kommer med hjem på skolerne i form af en toptunet materialekasse, så skolevennerne kan blive 

ved at mødes om havrelaterede aktiviteter. Der er lavet 13 materialekasser i alt

FOR MERE INFORMATION KONTAKT:

• Skoletjenesteleder i Kattegatcentret og Naturfagskoordinator i Norddjurs Kommune, Søren Forsberg: 
M: +45 52 13 72 31 E: SF@kattegatcentret.dk


