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Læringsplan samværsaktivitet: 
 
 
Samværsaktivitet: 
 

 Staldarbejde. 

 
 
Samværsaktivitetens pædagogiske formål/læringsområder: 

 
• At lære om de mest elementære regler i omgangen med heste 
• At udvikle en forståelse for hestens grundlæggende behov 
• At lære at kunne tilsidesætte egne behov til fordel for hestenes behov 
• At lære at aflæse hestenes forskellige signaler 
• At lære, at hestehold er uløseligt forbundet med pligter og ansvar 
• At lære, at hestehold kræver pasning og pleje af hestene hver eneste dag som 

grundlæggende forudsætning for det overhovedet at holde heste/gøre hestene rideparate 
• At arbejde med beboernes empati i den grundlæggende omsorg og opmærksomhed, der 

skal tilbydes hestene 
• At lære beboeren at knytte relation og forbundethed til hestene 
• At lære beboeren at forstå sammenhængen imellem staldarbejdet og rideaktiviteterne 
• At arbejde med beboernes sociale kompetencer, og det at kunne indgå i 

arbejdsfællesskaber omkring de nødvendige arbejder med hestene 
• At arbejdet med hestene indbyder pædagogisk mulighed for at etablere et godt 'fælles 

tredje', som man er sammen med beboerne om som et led i relationsdannelsen til beboeren 
• At tilbyde beboerne et meningsfuldt og sammenhængende arbejde 
• At tilbyde beboerne en vigtig og social rolle 
• At styrke motorik, koordination, balance og kropsbevidsthed 
• At styrke kroppens muskulatur 
• At arbejde med personlige udfordringer 

 
 
 
Samværsaktivitetens nærmere indhold: 

 
• Samværsaktiviteten foregår hver morgen og aften på Bostedet i Nyrup i hestestalden 
• Hver morgen deltager 3 - 4 beboere i staldarbejdet. 1 - 2 medarbejdere fra dagtilbuddet er 

sammen med beboerne under denne aktivitet. Den hesteansvarlige fra Bostedet i Nyrup 
deltager ligeledes i aktiviteten 

• Her hjælper beboerne med at fodre hestene med vitaminpiller og derefter wrap 
• Hø-burene, som står på folden, fyldes op med foder 
• Efterfølgende muges der ud i løsdriften og på folden med trillebør og greb, hvorefter 

hestemøget køres til mugeboksen og tømmes dér 
• Stalden fejes sluttelig 
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• Hver morgen og aften hjælper beboerne med at fylde poser op med wrap 
• Hver aften hjælper beboerne med at fodre hestene med wrap. 1 medarbejder fra botilbuddet 

er sammen med beboerne under denne aktivitet. 
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