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Mini-kassen 
Børnefødselsdag/klassearrangement (ca. 2.-3. klasse) 

Hermed modtager I alt hvad I skal bruge, for at holde børnefødselsdag eller klassearrangement i skoven. 

I aktivitetskassen er der en lang række aktiviteter. Der behøver ikke være planlagte aktiviteter hele tiden, men det er 
godt at have noget i baghånden, og I kommer måske ikke til at bruge alt det vi har vedlagt. Husk at give børnene god 
tid til at lege i skoven og ved bålet.  

Vi foreslår dette program (tiderne er meget fleksible – følg børnenes tempo): 

13.30 I ankommer, tænder bål, laver dej m.v. 
 
14.00 Deltagerne ankommer - byd velkommen og hejs flaget 
 Bed børnene finde tørt træ til bålet (der må ikke være blade på, det skal være fra skovbunden så det er 
tørt) 
14.30  Skovbingo 
15:30 Støvlekast 
 Evt. Flytte vand 
16.00 Pandekager 
16.30 Slut 
 
17.00 Inden I forlader stedet, skal I huske 

• At tage flaget ned 
• At vaske paletknive, krus og pander (pander må ikke vaskes med sæbe/sulfo – kun 

vand) 
• At samle alt indholdet i aktivitetskassen 
• At efterlade aktivitetskassen i hytten (er der noget der stadig er fugtigt, så lad låget stå 

åbent) 
• At tage alt affald med jer, så der ikke går mus eller andet spændende i det 

 
Rigtig god fornøjelse 
 
 

 
Under Corona-krisen vil vi henvise til myndighedernes opdaterede krav/anbefalinger, som vi vil bede jer overholde: 
https://politi.dk/corona/. 
 
Vi tilpasser løbende vores aktiviteter og lokaliteter til myndighedernes aktuelle krav. 
 
I forbindelse med vores aktivitetskasser vil vi gøre opmærksom på, at: 
 

1) I bør spritte redskaber m.v. af, som flere benytter, hver gang de skifter hænder 
2) Der er 18 kopper i hver kasse. Læg mærke til, at de alle er forskellige (farve/vedhæng) så deltagerne kan kende deres 

egen kop. Gør dem opmærksomme på dette, så de kan huske deres kop gennem arrangementet. 
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Aktivitetskassen indeholder 
Aktivitetskasse indeholder udstyr til op til 15 deltagere. Bliver I flere, anbefaler vi, at I booker to kasser. Vi anbefaler 
tre voksne per 15 børn, der deltager en sådan dag. 

Aktivitetskassen indeholder: 

• 1 lille sav (foldesav) 
• 1 økse (må kun benyttes af de voksne – lad den blive i kassen når I ikke bruger den) 
• 18 forskellige krus i plast (forskellige, fordi hver deltager kan genfinde sin egen kop) 
• Førstehjælpstaske 
• 1 bålgryde 
• Beskrivelse af aktiviteten ”Pandekager” 

o 8 langskaftede pander (der benyttes ofte kun 4-5 ad gangen) 
o 2 sæt bålhandsker 
o 3 paletknive i stål 

• Beskrivelse af aktiviteten ”Skovbingo” 
o 15 sæt laminerede skovbingo spilleplader (små – en til hver deltager) 
o 5 sæt laminerede skovbingo spilleplader (store – en til hvert hold) 
o 20 små pladsbeholdere med låg til skovbingo 

• Beskrivelse af aktiviteten ”Støvlekast” 
o 2 par gummistøvler i forskellige størrelser 
o 15 dolke 
o Spritpen 
o Rulle med snor 

• Beskrivelse af aktiviteten ”Flytte vand” 
o 4 baljer til vand-aktivitet 
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Aktivitetsbeskrivelser 
Bålet 

Det er en god idé at tænde bålet før deltagerne ankommer, eller sætte dem der kommer først til det. Brug kun tørt 
træ, som børnene fint kan finde i skovbunden, og som de kan samle ved siden af bålpladsen, indtil det skal bruges. 

I kan fint supplere med brænde fra brændeskuret, men børnene får meget ud af selv at finde tørre pinde i skovbunden. 

Tre gode regler ved bålet er: 

1) Alle må lægge brænde på bålet 
2) Man må gerne stikke pinde ind i ilden, men ikke når der laves mad 
3) Pinde med ild i skal blive inden for bålpladsen (de må ikke gå rundt uden for bålpladsen med ild/gløder) 

OBS Hav altid en spand med vand tæt ved bålet. 

Pandekager 

Pandekagedejen piskes sammen i en skål og hældes i kanden (lav evt. dejen 
hjemmefra og tag den med i en dunk). 

Der skal helst være gløder, når panden kommer over bålet (mange børn 
tror det er bedst at have panderne over flammerne, men gløderne er 
perfekte). 

Hæld lidt flydende fedtstof på den varme pande og derefter pandekagedej.  

Hvert barn skal selv holde i panden, mens pandekagen bages. Den voksne 
hjælper med at vende pandekagen, tager den af panden, folder pandekagen 
og putter den på papirtallerkenen eller i kaffefiltret, når den er færdig. 
Afhængig af hvor varmt bålet er, kan det gå meget hurtigt!  

Lad børnene vælge sukker, kanelsukker, honning, syltetøj, krymmel eller 
hvad I nu vælge de skal have på deres pandekager.  

Lad barnet side ned, når de får pandekagen, da den er varm. 

 

Andre ting til bålet 

Vil I lave andre ting på bålet end pandekager, kan I se andre ideer på www.spejdernes.dk/arrangementer.html 

  

Corona 
En voksen bør stå for udleveringen af 
dej, sukker m.v. for at undgå at 
sprede smitte – og en voksen bør 
vende pandekagerne, så alle børnene 
ikke bruger den samme paletkniv. 
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Skovbingo 

Del børnene op i små hold på 3-5. 

Hvert hold får en stor lamineret Skovbingo-spilleplade, som de lægger på jorden. Holdet skal nu ud i skoven og finde 
tingene fra spillepladen, og komme tilbage med dem og lægge dem på det rigtige felt. 

Hver deltager kan tage en lille udgave af spillepladen med rundt i skoven, så de kan huske hvad de skal finde. 

Hvert hold kan tage 3-4 små plastbeholdere med, til at have tingene i. 

Opgaven går nu ud på, at hvert hold skal finde de 
tilsvarende ting i skoven, som der er vist på deres 
bingo-spilleplade. 

I kan vælge at sætte tid på (fx 15 minutter), eller blot 
lade børnene bruge den tid de har lyst til. 

OBS Vær opmærksom på, at der er to sæt 
Skovbingo i Aktivitetskassen, så I kan 
gennemføre aktiviteten to gange hvis I ønsker 
det. 

 

 

Eksempel på skovbingo-spilleplade til sommer/sensommer: 
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Støvlekast 
Forberedelse 

Tag dolke, gummistøvler og spritpen frem. 
Marker en startlinje med snor på 3-4 meter 

Gennemførelse 

Alle deltagere finder en gren på ca. 30 cm, som de snitter spids i den ene ende og 
skriver deres navn. Pinden skal kunne sættes ned i jorden, for at markere hvor 
langt de kastede støvlen. 

Deltagerne deles op i to hold som stilles bag markeringssnoren. Hvert hold får 
udleveret 2 støvler – en lille og en stor. 

De skiftes til at kaste to støvler – hver deltager kaster begge støvler. Den støvle 
som hver deltager kaster længst, bliver markeres med en navnepind på 
nedfaldsstedet. 

Når alle har sat deres pind i jorden, findes en vinder. Aktiviteten kan gentages. 

Flytte vand 
Forberedelse 

Lav to baner, en til hvert hold. En snor på ca. 10-15 meter spændes ud imellem 2 
træer i en meters højde (evt.  

Ved begyndelsen af snoren sættes en mug/krus på igennem muggens øje. 

omkring et træ på halvvejen).  

Tag de fire baljer frem – hæld vand i de to. Ved de to startsteder placeres en balje med vand. Ved hvert slutsted 
sættes en tom balje. 

Gennemførelse 

Børnene deles op i to hold som skal transportere vand fra den ene spand til den anden, ved at fylde koppen med vad 
fra den første balje, og skiftes til at flytte en kop med vand fra start til slut. 

Hvem får flyttet mest, inden for den tid I har afsat – fx 5 minutter. 
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Huskeliste 
Vi anbefaler, at I medbringer dette: 

1) Tændstikker 
2) Optændingsblokke 
3) Kande til saft* 
4) Køkkenrulle 
5) Affaldssække (efterlad ikke affald i eller ved hytten – der går mus i det) 
6) Skål*, piskeris* og kande* til dejen - eller hav færdiglavet pandekagedej med hjemmefra i en dunk/flaske 
7) Små skåle* og skeer til sukker, kanelsukker m.v.  

* Normalt er dette i vores hytte, men pga. Corona har vi valgt ikke at have denne stående fremme, for at mindske 
smitterisikoen. 

Indkøbsliste 
Til 15 børn anbefaler vi: 

• Til pandekager 
o 5 dl mel (300 g) 
o 6 æg 
o 9 dl mælk 
o 1 knivspids salt 
o Flydende fedtstof 
o 200 g. sukker 
o Evt. honning, krymmel, kanel og/eller syltetøj 
o 20 papir-engangstallerkener eller kaffefiltre til pandekager (kan brændes på bålet efterfølgende) 

• 8 liter færdig saft 
• Evt. små gaver til skovbingo, støvlekast m.v. 
• Evt. 8 liter kakao som kan opvarmes, hvis det er koldt 
• Evt. boller eller kage 
• Evt. kaffe/te 

 

 
Emne Skovbingo og støvlekast 
Aldersgruppe 2.-3. klasse 
Antal Op til 15 per aktivitetskassekasse 
Tid 2-3 timer 
Kassenavn Mini-kassen 
Version 1.2 


