
Bevægeglæde i Børneriet med bObles Tumleunivers 

Hver dag skal gerne være en nærværende Tumledag. Børn skal tumle og have det rart, sjovt ja 

vidunderligt ved at bruge deres krop – bare mærke Bevægeglæden. 

Derfor er der nu mulighed for - i Børneriet - at komme 2 dage om ugen og tumle sammen med mig i bObles 

Tumleunivers. Jeg kalder det Bevægeglæde i Børneriet. 

Tirsdage og fredage fra kl. 10-12, vil Børneriet være et Bevægeglad univers - i april, maj og juni 2022. 

Din pris er kr. 1000,- for 8 gange – og om I er der en ½ time eller 2 timer er helt op til dig og  

Dit barns Dagsform. 

Udgangspunktet er Bevægeglæde med bObles Tumleunivers, og det betyder helt konkret, at 

Børneriet vil være fyldt op at bobles Tumlemøbler. Vi vil bruge dem, til alt det de kan bruges til – lige der, 

hvor dit barn er i sin motoriske udvikling. 

Hvad får I? 
Kl. 10-12, vil jeg være jeres motoriske mentor, lige der hvor jeres barn er. 

Alle dage vil jeg kl 10:30 gennemgå et eller flere Tumlemøbler, og jeg vil give motoriske fif til, hvordan 

det kan vokse med barnet. 

Den sidste torsdag i april (28.4), maj (26.5) og juni (30.6) kl. 17-18, vil jeg holde et motorisk oplæg, for 

jer voksne: ”Hverdagsmotorik – hjemme hos jer, når Bevægeglæden skal have de bedste betingelser” 

Hvad får I ud af det? 
En forståelse af hvor jeres barn er i sin glade motoriske udvikling, og hvordan I kan understøtte den på 

jeres barns præmisser. 

En indsigt i bObles mangfoldige Tumleunivers. 

En oplevelse af at dit nærvær og din nysgerrighed går hånd i hånd med dit barns bevægeglade udvikling. 

Hvis ovenstående har din interesse, så sidder du allerede med dit klippekort i hånden til  

Bevægeglæde i Børneriet.  

Kontakt mig på: 22922047 – ring eller sms, eller betal direkte på MobilePay. 

Du kan også tjekke ud mig på Insta. Min hjemmeside findes – på den er jeg helt ny, og ikke så tjekket… 

www.borneriet.dk Ulrikkenborg Alle 32 * 2800 Lyngby (350 meter fra Lyngby station)  
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