
Det Unikke Tilbud i praksis: 

Først klargøres hesten. 

Dernæst skal barnet så, på hesteryg, indgå i læringsforløb der er koblet op på de undervis-

ningsforløb deres klassekammerater følger i skolen. 

Kombinationen af sanseindtryk, hestens umiddelbare aktion-reaktions mønstre samt læ-

ring som praksis, giver børnene mulighed for at udfolde sig og lære på en helt anden måde, 

end ved almindelig klasseundervisning.  

De værktøjer ”Det Unikke Tilbud” giver dem, kan børnene endvidere gøre brug af i klasse-

værelset, og dermed være i stand til at indgå, på forbedrede vilkår, i den daglige skolegang. 

En kombination af ridning og undervisning der giver børn med specielle behov, 

muligheden for at forblive og fungere i den almene folkeskole. 

I 2015 var Harriet og Askov Ridecenters ”Det Unikke Tilbud” blandt 7 
finalister ved Reach for Changes årlige Game Changer kampagne. Reach 
for Change arbejder for at kapacitetsopbygge sociale entreprenører 
(Change Leaders) der arbejder med innovative løsninger på problemer for 
børn og unge. ”Det Unikke Tilbud” understøttes i Reach for Changes 
Inkubationsprogram i 2016. 

Børn med specielle behov har udfordringer, der gør det svært for dem at følge almindelig undervisning. 

Den heste-assisterede undervisning imødekommer disse udfordringer ved at fremme den: 

Motoriske Udvikling 

Som en naturlig og uundgåelig del 

af forberedelsen inden, og som kon-

sekvens af selve ride-aktiviteten, 

styrkes barnets muskelgrupper og 

nervebaner markant. 

Muskulære Udvikling 

Foregår uundgåeligt i alle facetter 

og aspekter af klargøringen af he-

stene inden og i løbet af undervis-

ningen på Askov Rideskole. 

Sociale Udvikling 

Der understøttes når børnene får 

en fælles interesse og når de     

bruger erfaringen fra Askov       

Ridecenter i andre relationelle 

sammenhænge. 

Faglige udvikling: 

Som børnene udvikler deres motoriske, muskulære og sociale 

egenskaber stiger børnenes: overskud, udholdenhed og der-

med en øget koncentrationsevne. 

Kontakt og information:  

24 98 68 22 

 kontakt@detunikketilbud.dk 

detunikketilbud.dk 

facebook.com/detunikketilbud 

Harriet Nielsen, leder af Askov Ridecenter 


