
Biersted, september 2021

Forhindrings- og motorikbane
- i læbæltet mellem skole og sportsplads.

Projektet har stået på Biersted lokale udviklingsplan (LUP ) i de seneste år, blandt1

ønsket om flere stier og forhindringsbaner i Biersted. Denne helt konkrete idé udspringer fra
et af de borgermøder der har været afholdt i forbindelse med revidering af LUP’en.

Projektets formål er at udnytte læbæltet mellem skolen og idrætsanlægget til leg og
motorik. Det skal være et naturligt lege- og bevægelsesområde, hvor børn impulsivt giver sig
i kast med balance, koordination og styrketræning. Redskaberne vil være varierede og
tilpasset målgruppen, og placeret i og langs med læbæltet. Der er 120m læbælte, så der er
plads til en god variation af udfordringer.
Nordea Fonden har med en bevilling på 160.000kr. skabt fundamentet til at sætte gang i
projektet. Anlægsbudgettet var til at starte med på 280.000kr, men gennem samarbejde med
Kompan og More Play puljen er det lykkedes at udvide budgettet til 600.000kr

Biersted Landsbyråd er tovholder på dette projekt sammen med “Liv i by, skole og
samfund” Derudover er Biersted Idrætsforening gået med i projektet, som et led i2

opbygningen af det børne- og unge univers der er skabt omkring Multibanen og Biersted
Skatepark.

Området skal være bindeleddet mellem skole og fritid, og kunne bruges både til leg
og motion. Ofte er der børn og forældre med som tilskuere ved Skaterbanen, her vil
motorikbanen fungerer som et udfordrende alternativ. Området har flere funktioner, det skal
desuden være med til at give skolebørn flere, og bedre muligheder for at bruge kroppen i
frikvarter, eller klassens time.

Biersted Skole er samtidig samlingssted for ASF børn i Jammerbugt Kommune,3

denne gruppe børn er ofte særligt udfordrede rent motorisk, og har derfor behov for ekstra
stimulering af deres sanser

Biersted er en by i udvikling, og arbejder derfor løbende med at forbedre og udvide
vores faciliteter for børn og unge. Biersted er den by i Jammerbugt Kommune med
procentvis flest børn og unge, og vi er opsatte på at kunne profilere os som den mest børne
og unge venlige by i Jammerbugt Kommune.

De bedste hilsner
Biersted Landsbyråd: Lasse Mogensen og Flemming Thagaard
Liv i by, skole og samfund: Karl Peder Olesen
Biersted Idrætsforening: Martin Knudsen
Biersted Skole: Pia Jensen og Tatiana Larsen

3 Autisme Spektrum Forstyrrelser

2 “Liv i by, skole og samfund” er en lokal projektgruppe i hvert af de 24 lokalsamfund i Jammerbugt
Kommune.

1 LUP = Lokal Udviklings Plan, kan findes på landdistrikt.jammerbugt.dk
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https://landdistrikt.jammerbugt.dk/landdistriktsraadet/lokale-udviklingsplaner-luper
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Her skal Biersted Motorikbane ligge:

Læbæltet mellem skolen og idrætsanlægget
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Forslag:
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